
Ayd›nlanmac› Milli E¤itim Baka-
n› Hasan Ali Yücel, ölümünün
47’nci y›l›nda, E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nde düzenlenen bir aç›k
oturumla an›ld›. 

EE¤¤iittiimmiinn  ÇÇaa¤¤ddaaflfl  DDee¤¤eerrlleerrllee

‹‹rrddeelleennmmeessii  ÇÇaall››flflttaayy››

Bilimleri Fakültesi’nin 2004 y›l›ndan
beri geleneksel olarak, E¤itim ve
Ö¤retim Birli¤i Yasas›’n›n (Tevhid-i
Tedrisat) kabul edildi¤i tarihte
gerçeklefltirdi¤i çal›fltaylar›n bu y›lki
bölümünde  “e¤itim felsefesi”, “e¤itim
hakk›”, “e¤itim politikalar›”, “e¤itimde
de¤erler ve etik” konular› irdelendi.

ünihaber
www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Haber Bülteni• 15-29 fiubat 2008

Say›:

102

15
 g

ün
de

 b
ir

 ç
›k

ar

• 2, 3’TE

Ankara Üniversitesi Korumal›
Futbol (Amerikan Futbolu) Tak›m›
Ankara Cats, bu y›l kuruluflunun
10’uncu y›l›n› kutluyor. Tak›m,
hem Üniversiteleraras› Lig, hem
de Türkiye Korumal› Futbol
Birinci Liginde Üniversitemizi
temsil ediyor. • 8’DE

AAnnkkaarraa  CCaattss
1100  YYaaflfl››nnddaa

Ankara Üniversitesi Aç›k Hava
Sporlar› Ma¤ara Araflt›rma
Birimi, 21-24 fiubat 2008
tarihleri aras›nda Ankara’da
IV. Ulusal Speleoloji
Sempozyumu’nu düzenledi.
Sempozyumda, çevresel
sürdürülebilirlikten turizm
stratejisinin ma¤arac›l›k aç›s›ndan
de¤erlendirilmesine; jeolojik
örneklerin tarihlendirilmesinden
ma¤ara zoolojisine kadar de¤iflik
konularda bildiriler sunuldu.

Üniversitemiz Eczac›l›k
Fakültesi ö¤renci
topluluklar›ndan AUPSG
(Uluslararas› Eczac›l›k
Federasyonu-Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k
Ö¤rencileri Grubu)
taraf›ndan dokuz y›ld›r
geleneksel olarak
düzenlenen “Hasta Bilgilendirme
Yar›flmas›”nda bu y›l dereceye
girenlere ödülleri 29 fiubat
tarihinde düzenlenen törenle
verildi. Bu y›lki yar›flmada Fatma
Tombak birinci, Gamze Canbulut
ikinci ve Ufuk Öztürkcan üçüncü
oldu.

• 6’DA

• 5’TE• 4’TE
• 7’DE

MMaa¤¤aarraacc››ll››kk
TTooppllaanntt››ss››
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee

KKüüllttüürrlleerraarraass››  DDiiyyaalloogg
KK››ssaa  FFiillmm  YYaarr››flflmmaass››
‹‹LLEEFF’’ttee  YYaapp››llaaccaakk

HHaassaann  AAllii  YYüücceell
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  AAnn››lldd››

Ülkemizdeki tüm üniversitelerin E¤itim
Fakültelerinin Dekanlar›, 1-3 Mart 2008
tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde
düzenlenen “E¤itim Bilimleri Bak›fl
Aç›s›yla Türkiye Cumhuriyeti E¤itiminin
Ça¤dafl De¤erlerle ‹rdelenmesi” konulu
çal›fltayda bir araya geldiler. E¤itim

EE¤¤iittiimm  FFaakküülltteelleerriinniinn  DDeekkaannllaarr››,,

ÖÖ¤¤rreettiimm  BBiirrllii¤¤ii  YYaassaass››’’nn››nn

YY››llddöönnüümmüünnddee  AAnnkkaarraa

ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  BBiirr  AArraayyaa  GGeellddii

EE¤¤iittiimmiinn  ÇÇaa¤¤ddaaflfl  DDee¤¤eerrlleerrllee

‹‹rrddeelleennmmeessii  ÇÇaall››flflttaayy››

2008 Avrupa Kültürleraras›
Diyalog Y›l› etkinlikleri
çerçevesinde Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu taraf›ndan
düzenlenen “kültürleraras›
diyalog” temal› k›sa film
yar›flmas›, Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu, ‹letiflim
Fakültemiz ve ATAUM
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilecek.

EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,
DDookkuuzzuunnccuu  HHaassttaa  BBiillggiilleennddiirrmmee  YYaarr››flflmmaass››
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Ü lkemizdeki tüm üniversitelerin
E¤itim Fakültelerinin Dekanlar›,

1-3 Mart 2008 tarihleri aras›nda Ankara
Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde
düzenlenen “E¤itim Bilimleri Bak›fl
Aç›s›yla Türkiye Cumhuriyeti E¤itiminin
Ça¤dafl De¤erlerle ‹rdelenmesi” konulu
çal›fltayda bir araya geldiler. E¤itim
Bilimleri Fakültesi’nin 2004 y›l›ndan beri
geleneksel olarak, E¤itim ve Ö¤retim
Birli¤i Yasas›’n›n (Tevhid-i Tedrisat) kabul
edildi¤i tarihte geçeklefltirdi¤i çal›fltaylar›n
bu y›lki bölümünde  “e¤itim felsefesi”,
“e¤itim hakk›”, “e¤itim politikalar›”,
“e¤itimde de¤erler ve etik” konular›
irdelendi.

Çal›fltaya iki Rektör Yard›mc›s› 43
E¤itim Fakültesi Dekan›, 29 Dekan
Yard›mc›s›, 102 ö¤retim eleman› ve 16
ö¤renci olmak üzere toplam 192 kifli
kat›ld›. Ayr›ca Yüksekö¤retim Kurulu,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Türk E¤itim
Derne¤i, Hüseyin Hüsnü Tek›fl›k Vakf›,
sivil toplum, demokratik kitle örgütü
temsilcileri de Çal›fltaya destek verdi.

Çal›fltayda oturumlar›n yan› s›ra YÖK
Üyesi Prof. Dr. ‹sa Eflme “84. Y›l›nda

Ö¤retim Birli¤inin Neresindeyiz?”,
Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Betül
Çotuksöken “E¤itim Felsefesinde Son
Geliflmeler”, ODTÜ E¤itim Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Meral Aksu “E¤itim ve
Ö¤retimde Etik”, Üniversitemiz E¤itim
Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Ali K›sakürek “E¤itim
Politikalar›” ve Prof. Dr. Nejla Kurul Tural
“Türkiye’de E¤itim Politikalar›ndaki
Dönüflüm”, Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Baykal
“Bilimselli¤in Ölçütleri ve E¤itimin
Bilimselli¤i”, Marmara Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ayla
Oktay “Ö¤retmenin De¤iflen Rolleri ve
De¤erler” ve eski MEB Talim ve Terbiye
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. ‹rfan Erdo¤an
“Türk Milli E¤itiminin Temel Ald›¤›
Yaklafl›mlar ve E¤itim Uygulamalar›na
Yans›mas›” konular›n› anlatt›.

Çal›fltay›n son gününe kat›lan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, E¤itim Fakültelerinin ö¤retim
elemanlar›n› “hocalar›n hocas›” olarak
nitelendirdi. Ülkemizin bugün önemli bir

de¤iflim
sürecinden
geçti¤ini, bu
sürecin ortas›n›
yaflad›¤›m›z›,
onun için bu
toplant›y› çok
önemsedi¤ini
belirtti.
Üniversitelerde
k›l›k k›yafetle
ilgili Anayasa’da
son olarak
yap›lan

düzenlemelere de¤inen Prof. Dr. Aras,
üniversitede e¤itim ald›¤› dört y›l boyunca
bafllar›n› örten ö¤rencilerden, mezun olup
ö¤retmen olduklar›nda bafllar›n› açmas›n›n
istenece¤ini belirterek, bu kiflilerin böyle
bir iste¤i kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Devletlerin, kendi rejimlerini
koruyamad›¤› bir durumda bireylerin
özgürlü¤ünü de koruyamayaca¤›n›
vurgulayan Prof. Dr. Aras, üniversitede
ö¤rencilerin “hizmet alan” olarak
tan›mlanarak bafllar›n› örtebilece¤inin
söylendi¤ini, oysa ö¤rencilerin hizmet alan
olmad›¤›n› belirterek, “Aram›zda karfl›l›kl›
bir sözleflme var. Bu bir hizmet al›flverifli
de¤il” dedi.

Ö¤rencilerin, Cumhuriyet de¤erlerini
benimseyerek mezun olmalar› gerekti¤ini
de belirten Rektör Prof. Dr. Aras,
“Üniversiteler dinin yaflanaca¤› yerler
de¤il. Buralar mabet de¤il. Bilimsel
özgürlü¤ün bilimle yo¤rularak yaflanaca¤›
yerler. ‹nanc›n› yaflamak isteyenler mabede
gidebilir” diye konufltu. Ö¤renciler
aras›nda, mezun olduktan sonra hangi
bask›larla karfl› karfl›ya kalacaklar›
konusunda tedirgin olanlar›n bulunaca¤›n›
da anlatan Prof. Dr. Aras, Cumhuriyet
de¤erlerinden ödün vermezlerse bask›lar›
karfl›layabileceklerini kaydetti. 

Sonuç Bildirgesi-
Çal›fltay›n sonucunda, bafll›klar halinde
yay›nlanan Sonuç Bildirgesinde flu
ifadelere yer verildi:

“E⁄‹T‹M FELSEFES‹
Türkiye Cumhuriyetinin kurucular›

ça¤dafl, güçlü, ba¤›ms›z, uygar bir refah
toplumu yaratmay› ideal edinmifllerdir. Bu
ideale ulaflmak için benimsenen zihinsel
tutum, genel olarak, ‘ayd›nlanmac›’ bak›fl

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  BBüüttüünn  EE¤¤iittiimm  FFaakküülltteelleerriinniinn  DDeekkaannllaarr››  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  BBiirr  AArraayyaa  GGeellddii
EE¤¤iittiimmiinn  ÇÇaa¤¤ddaaflfl  DDee¤¤eerrlleerrllee  ‹‹rrddeelleennmmeessii  ÇÇaall››flflttaayy››

ÇÇaall››flflttaayyaa  iikkii  RReekkttöörr  YYaarrdd››mmcc››ss››,,  4433  EE¤¤iittiimm  FFaakküülltteessii
DDeekkaann››,,  2299  DDeekkaann  YYaarrdd››mmcc››ss››,,  110022  öö¤¤rreettiimm  eelleemmaann››  vvee
1166  öö¤¤rreennccii  oollmmaakk  üüzzeerree  ttooppllaamm  119922  kkiiflflii  kkaatt››lldd››..

ÇÇaall››flflttaayy››nn  ssoonnuunnddaa,,  RReekkttöörr  PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AArraass’’aa,,  EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii’’nnee  yyaapptt››¤¤››  kkaattkk››llaarr;;
PPrrooff..  DDrr..  MMeerraall  UUyyssaall’’aa  ddaa  FFaakküüllttee’’ddeekkii  2255’’iinnccii  yy››ll››nn››  ttaammaammllaammaass››  nneeddeenniiyyllee  bbiirreerr  ppllaakkeett  vveerriillddii..
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aç›s› olmufltur. Bu bak›fl aç›s›n›n temel
ilkeleri genel olarak:

• Geleneksel ve dinsel otoritelere karfl›
ak›lc›l›k (bireysel ve kamusal yaflamda akl›
rehber almak)

• Bilime uygunluk ve bilimin yol
göstericili¤i

• Laiklik ve dünyevileflme
• ‹lerlemeye ve insan›n

mükemmellefltirilebilirli¤ine olan inanç
• ‹nsan haklar›n›n evrenselli¤ine olan

inanç biçiminde özetlenebilir.
Cumhuriyet’in öngördü¤ü e¤itim

sistemi, ana hatlar›yla afla¤›da yer alan
toplumsal idealler ve siyasal hedefler
do¤rultusunda flekillenmifltir:

• Yurtseverlik
• Ulusa, onun kültürüne, diline ve

sembollerine sevgi ve ba¤l›l›k
• Yurttafll›k bilincinin gelifltirilmesi
• Bilimsellik ve laiklik
• Bireyler ve cinsiyetler aras›nda eflitlik
• Karma e¤itim
• Bireylerin olumlu potansiyellerini

aç›¤a ç›karmak
2005 y›l›nda öngörülen e¤itim

uygulamalar›, postmodernist,
küreselleflmeci, yap›land›rmac› ve
neoliberal bak›fl aç›lar› çerçevesinde
flekillenmektedir.

Bu anlay›fl özgürlük ad›na bireycili¤i,
çok-kültürlülü¤ü ve cemaatleflmeyi teflvik
etmektedir. Sonuç olarak yukar›da ad›
geçen düflünsel, siyasal ve ekonomik
de¤iflmeler hem e¤itim anlay›fl›nda hem de
birey ve toplum yaflam›nda afla¤›da
belirtilen önemli sorunlara yol açabilir.

Bu anlay›fl de¤iflikli¤i 
• Bilimle bilim olmayan›n bir arada

olmas› çocukta zihinsel bulan›kl›k ve
biliflsel çat›flmalara,

• Ak›l d›fl› kabuller ve hurafelerin
bireyin yaflam›nda ve dünyaya bak›fl›nda
daha a¤›rl›kl› yer almas›na,

• Cemaatleflme ve çok-kültürlülük
ulusal birli¤i ve dayan›flmay› sa¤layan
ba¤lar›n zay›flamas›na ve ulus olma
bilincinin giderek ortadan kalkmas›na,

• Laiklik ilkesinin çözülmesiyle inanç
çat›flmas› ve toplumsal karmaflalar›n
oluflmas›na,

• Ben veya cemaat bilincinin hakim
olmas›yla ulusal topluluk halinde yaflamay›
sa¤layan duygular›n zedelenmesine

• Devletin e¤itim iflinden çekilmesi,
e¤itim ve ö¤retim birli¤inin bozulmas›na,
eflitlik ilkesinin ortadan kalkmas›na,
e¤itimin herkes için eriflilemez olmas›na

yol açabilir.
Bütün bu say›lanlar çerçevesinde,  
1. Cumhuriyetin temel niteliklerine ve

kurulufl felsefesine uygun olmayan bir
e¤itim anlay›fl› çerçevesinde yürütülen
uygulamalar›n, giderek bu nitelikleri ve
felsefeyi ortadan kald›raca¤›n› tüm
aktörlerin görmesi gereklidir.   

2. Bugünkü e¤itim uygulamalar›n›n
temelinde yatan felsefe ve bunun yol
açabilece¤i sorunlar, olabildi¤ince aç›k ve
nesnel bir biçimde tart›fl›lmal›d›r.

3. Cumhuriyetin temel felsefesinden
uzaklaflma riskini ortadan kald›racak çeflitli
önlemler bir an önce al›nmal› ve
uygulamaya geçirilmelidir.   

E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARI
1. Anayasa’da ve ilgili yasalarda yer

alan ve özellikle e¤itimin ulusal, bilimsel,
demokratik, laik, karma ve uygulamal›
olmas› ilkelerine titizlikle uyulmal›d›r.

2. E¤itim politikalar›n›n
belirlenmesinde MEB ve ilgili birimlerinin
kat›l›m› d›fl›nda bilimsel anlamda
üniversiteler, özellikle e¤itim fakülteleri,
demokratik kitle örgütleri ve politikalar›
hayata geçiren kifli ve kurumlar› yeterince
temsil edilmelidir.

3. Demokratik, laik, sosyal ve hukuk
devleti olman›n bir gere¤i olarak e¤itim
hak olarak kamu hizmeti niteli¤inde devlet
görevi olarak sunulmal›d›r.

E⁄‹T‹M HAKKI
E¤itim temel bir sosyal hak ve insan

hakk›d›r. Bu niteli¤iyle geliflmifl bir sosyal
duyarl›l›kla, paras›z olarak,  kamusal bir
hizmet niteli¤iyle örgütlenmeli ve
verilmelidir. 

1. E¤itim hakk› hem yurttafllar›n
e¤itimsel olanaklara ulaflmalar›n›n çeflitli
düzeylerini nitel ve nicel göstergeler
itibariyle karfl›layan bir çerçeve kavram,
hem de kiflilerin maddi ve tinsel
varolufllar›n›, bir baflka ifadeyle insani
kapasitelerini toplumsal ba¤lamda
gerçeklefltirebilmelerini hedefleyen ideal
bir kavram olarak anlafl›lmal›d›r. 

2. E¤itim hakk›n›n tüm haklar içinde
ayr› bir önemi ve rolü vard›r. Bu hak,
sahip olunan di¤er haklar›n bilinmesinde,
kullan›lmas›nda, gelifltirilmesinde ve
korunmas›nda anahtar rolü oynar.

3. E¤itim hakk› çeflitli tür ve
düzeylerdeki e¤itim olanaklar›na ulaflma
hakk›yla s›n›rl› bir kavram de¤ildir. Tüm
yurttafllar›n e¤itimsel olanaklara ulaflmas›,
temel bir e¤itim hakk› göstergesidir.
Ancak, yurttafllar›n ald›¤› e¤itim hem
kendi maddi yaflamlar›n› hem de befleri
varolufllar›n› gelifltirmelerine olanak
sa¤layacak nitelikte bir e¤itim olmal›d›r.
Bu niteli¤iyle e¤itim, bilimsel, demokratik
ve hakkaniyete dayal› olarak
düzenlenmelidir.

E⁄‹T‹MDE DE⁄ERLER VE ET‹K
1.  De¤er e¤itiminde ‘de¤iflim benimle

bafllar’ ilkesinden hareketle her düzeyde
e¤itimciler ve e¤itim yöneticileri öncelikle
kendilerini de¤ifltirme ve gelifltirmeyi ilke
edinmeli, baflkalar›n› de¤ifltirmede rol
modelli¤ini üstlenmelidir. 

2.  Ö¤retmen yetifltiren programlarda
etik ve de¤erlerle ilgili mesleki derslere
yer verilmeli, bu ba¤lamda mesleki etik
konusunda çal›flmalar yap›lmal›d›r. Bu
noktada öncelikle ö¤retmen yetifltiren
kurumlarda görevli ö¤retim elemanlar› etik
ilkelerin yaflama geçirilmesi konusunda rol
modeli olmal›d›r.

3.  Cumhuriyet döneminin kazan›mlar›
olan ve Milli E¤itim Temel Kanunu’nda
yer alan; bilimsellik, özgürlük, eflitlik,
laiklik, ça¤dafll›k, ulus bilinci, vatan
sevgisi gibi de¤erlerin korunmas› ve
savunulmas› gerekmektedir. 

4.  De¤erler ve de¤er e¤itimi
konusunda e¤itim fakülteleri taraf›ndan
daha kapsaml› araflt›rmalar yap›lmas›
teflvik edilmeli, araflt›rma bulgular› karar
vericilere ve politika oluflturucular›n
yararlanmas›na sunulmal›d›r. 

5.  De¤erler ve davran›fllar, söylemler
ve eylemler aras›nda tutarl›l›¤› artt›racak
çal›flmalar yap›lmal›, iyi örnekler
ödüllendirilmelidir.”

ÇÇaall››flflttaayy››nn  ggeerrççeekklleeflflmmeessii  iiççiinn  yyaapptt››kkllaarr››  kkaattkk››  vvee  ddeesstteekklleerrii  nneeddeenniiyyllee  ddee  TTüürrkk  EE¤¤iittiimm  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee,,  HHüüsseeyyiinn  HHüüssnnüü  TTeekk››flfl››kk  VVaakkff››’’nnaa  ,,  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii
GGeelliiflflttiirrmmee  VVaakkff››’’nnaa  vvee  ZZiirraaaatt  BBaannkkaass››’’nnaa  bbiirreerr  ppllaakkeett  vveerriillddii..
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TT››pp  FFaakküülltteessii  HHaallkk  OOyyuunnllaarr››  TToopplluulluu¤¤uu
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EEmmeekklliilliikk  TTöörreennii

AAyydd››nnllaannmmaacc››  BBaakkaann,, HHaassaann  AAllii  YYüücceell  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  AAnn››lldd››
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Ayd›nlanmac› Milli E¤itim Bakan› Ha-
san Ali Yücel, ölümünün 47’nci y›l›n-

da, Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yü-
cel Araflt›rma ve Uygulama Merkezi ile
Köy Enstitüleri ve Ça¤dafl E¤itim Vakf› ta-
raf›ndan 26 fiubat 2008 tarihinde E¤itim Bi-
limleri Fakültesi’nde düzenlenen bir aç›ko-
turumla an›ld›. 

Aç›l›flta bir konuflma yapan E¤itim Bi-
limleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gönül
Akçamete, Hasan Ali Yücel’li y›llar›n, Tür-
kiye’de milli e¤itimin alt›n y›llar› oldu¤unu
söyledi. Tercüme bürolar›n›n kurulmas› ve
üniversite yasas› gibi pek çok ilk’in döne-
min kazan›mlar›ndan oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Akçamete, Hasan Ali Yücel’in dö-
neminde kurulan Köy Enstitüleri’nin de
dünyan›n hayranl›¤›n› kazand›¤›n›, Enstitü-
lerin, pek çok köy çocu¤unun meslek edin-
mesini sa¤lad›¤›n› kaydetti.

Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Nazife Güngör de Hasan Ali Yü-
cel’in kurdu¤u e¤itim sisteminin içinde,
yaln›zca dersle ilgili kurallar de¤il sanata,
esteti¤e ve yaflama dair herfleyin bulundu-
¤unu belirtti. Bu e¤itimin amac›n›n da sade-
ce mesle¤i ö¤retmek olmad›¤›n›, belli bir
düflünüfl sistemini ö¤retmek, özgür ve ayd›n
bireyler yetifltirmek oldu¤unu vurgulad›. Bu
e¤itim misyonerli¤inin 1946’dan sonra sek-
teye u¤rat›ld›¤›n› da belirten Prof. Dr. Gün-
gör, bu müdahalenin sonuçlar›n›n günü-
müzde yafland›¤›n›, üniversite ö¤rencilerin-
den bir k›sm›n›n türban mücadelesi verdi¤i-
ni sözlerine ekledi.

Köy Enstitüleri ve Ça¤dafl E¤itim Vakf›
Baflkan› Erdal At›c› ise insanlar›n ayd›n-

lanmas› için Yücel’in yaflam› boyunca mü-
cadele etti¤ini, onun için gençlere hep anla-
t›lmas› gerekti¤ini söyledi. 

Hasan Ali Yücel’in k›z› Canan Yücel
Eronat da  Hasan Ali Yücel’in döneminin,
bir ayd›nlanma dönemi oldu¤unu söyledi.
Onun  dönemi olan ‹kinci Dünya Savafl› s›-
ras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bütçesi-
nin, Milli Savunma Bakanl›¤› bütçesinden
hemen sonra geldi¤ini belirtti. 

Aç›koturum konuflmac›lar›ndan, Köy
Enstitülü ö¤retmen Mustafa Aydo¤an, Ha-
san Ali Yücel’in, Köy Enstitüleri nedeniyle
hem övüldü¤ünü hem de yerildi¤ini belirte-
rek, “Ama biz Köy Enstitüler, köylülere
yapt›¤› iyilikleri hiç unutmay›z” dedi. Yücel
Milli E¤itim Bakan› iken 492 eserin çeviri-
sinin yap›larak çok ucuza sat›ld›¤›n› belir-
ten Aydo¤an, Köy Enstitüleri kapat›lmasay-
d› bütün köylerin okullu, bütün vatandaflla-
r›n da akflam kurslar›yla okuryazar yap›la-
ca¤›n› vurgulad›. Enstitülerin çok k›sa süre
çal›flmas›na ra¤men, buradan mezun olan
köy çocuklar› aras›ndan 40’›n üzerinde mil-

letvekili ve 20 profesör ç›kt›¤›n› vurgulad›.
Gazi Üniversitesi ö¤retim üyesi Yrd.

Doç. Dr. Haluk Erdem de Hasan Ali Yü-
cel’in felsefe ile ilgisini aç›klad›.

Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakülte-
si ö¤retim eleman› Uzman ‹lknur Türkka-
an ise “Hasan Ali Yücel ve Üniversite”yi
anlatt›. Hasan Ali Yücel’in bakanl›¤› döne-
minde, Ankara Fen Fakültesi (1943), ‹stan-
bul Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara
T›p Fakültesi’nin (1945) kuruldu¤unu, dört
y›l gibi bir haz›rl›ktan sonra, 15 Haziran
1946'da 4936 say›l› Üniversiteler Yasas›’n›n
ç›kar›ld›¤›n› belirtti. Bu yasayla, yüksek ö¤-
retim kurumlar›n›n Bakanl›kla olan ‘s›k› ba-
¤›’n›n önemli ölçüde gevfletildi¤ini, mevcut
kurulufllar›n yap›sal bir bütünlü¤e kavufltu-
ruldu¤unu, böylece üniversiteye organik bir
karakter kazand›r›ld›¤›n› belirten Türkkaan,
“Bu yasan›n getirdi¤i bir baflka sonuç, ‘d›-
flar›dan denetim’ yerine ‘içeriden denetim’
getirmifl olmas›d›r. Ankara Üniversitesi de
bu yasan›n sonucu olarak kurulmufltur”
dedi.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Halk Oyunlar› Toplulu¤u, kat›ld›¤›

yurtd›fl› festivallerin sonuncusunda Çek
Cumhuriyeti’ne giderek ülkemizi ve kül-
türümüzü baflar›yla temsil etti.

Cerveny Costelec’te 53’üncüsü düzen-
lenen uluslararas› festivale kat›lan ülkeler
aras›nda Kanada, Yunanistan, Bosna-Her-

sek, Mo¤olistan, Bulgaristan, Ekvador,
‹talya, Slovakya, Slovenya yer ald›. Kad-
rosundan 30 oyuncusuyla sahne alan top-
lulu¤umuz Adana, Trabzon, Burdur, Afluk-
Mafluk, Potpori oyunlar›n› sergileyerek
büyük alk›fl toplad›. Ekibimiz, kat›l›mc›
ülkelerden, bir sonraki y›l için ald›¤› dave-
tiyelerle ülkemize döndü. 

Difl Hekimli¤i Fakültesi çal›flanlar›n›n kur-
du¤u “Yard›mlaflma Sand›¤›” taraf›ndan da-
ha önce birincisi düzenlenen emeklilik töre-
ninin ikincisi, ö¤retim üyeleri ve idari perso-
nelin kat›l›m›yla 15 fiubat 2008 tarihinde
gerçeklefltirildi. Törende, çeflitli tarihlerde
emekli olmufl 23 idari personele birer plaket
verildi. 

Difl Hekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Nejat Bora Sayan bu derne¤i, s›k›nt›l› gün-
lerde personele destek olmas› için kurdukla-
r›n› ve önemli ifllere imza att›klar›n› da belir-
terek, “Erken yaflta sa¤l›kl› olarak emekli
olan personelimize aileleriyle birlikte mutlu
bir yaflam diliyorum” dedi.



ünihaber

2008 Avrupa Kültürleraras› Diyalog Y›l›
etkinlikleri çerçevesinde Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu
taraf›ndan düzenlenen “Kültürleraras›
Diyalog” temal› k›sa film yar›flmas›,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ve
Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin
(ATAUM) iflbirli¤iyle gerçeklefltirilecek.
Tüm amatör ve profesyonel film
yap›mc›lar›n›n kat›labilece¤i yar›flma için
filmler 1 May›s 2008 tarihine kadar
gönderilebilecek.
Yar›flmac›lar, Kültürleraras› Diyalog K›sa
Film Yar›flmas›’na 10 dakikay› geçmeyen
ve 1 Ocak 2006 tarihinden sonra çekilmifl,
daha önce baflka yar›flma, festival veya
benzeri etkinliklere kat›lm›fl ve ödül alm›fl

k›sa filmleriyle kat›labilecek. Yar›flmada
ön elemeyi geçen k›sa filmler, 12-13

May›s 2008 tarihlerinde Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nde ve
ATAUM’da gösterilecek. Kazananlar ise
15 May›s 2008 tarihindeki ödül töreninde
aç›klanacak. 
Yar›flmada birincilik ödülünü kazanan film
yap›mc›s›, Oberhausen K›sa Film
Festivali’ne (Almanya) seyahat ve Shadow
Edius DVX Desktop kurgu sistemi
kazanacak. Yar›flman›n ikincisi Clermont-
Ferrand K›sa Film Festivali’ne (Fransa)
seyahat ve Edius Neo Pro Notebook kurgu
sistemi; üçüncüsü ise Rotterdam K›sa Film
Festivali’ne (Hollanda) seyahat ve Edius
Neo Notebook kurgu sistemi kazanacak.
Yar›flma ile ilgili ayr›nt›l› bilgi ve baflvuru
formlar› Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu’nun resmi web sitesinden
edinilebilir: www.avrupa.info.tr

KKüüllttüürrlleerraarraass››  DDiiyyaalloogg  KK››ssaa  FFiillmm  YYaarr››flflmmaass››  ‹‹LLEEFF’’ttee  YYaapp››llaaccaakk

SSüürreekkllii  EE¤¤iittiimm  MMeerrkkeezzii’’nnddeenn,,
ÜÜnniivveerrssiittee  PPeerrssoonneelliinnee  ‹‹llkkyyaarrdd››mm  EE¤¤iittiimmii

SSaarraattoovv
ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn,,
NNaannootteekknnoolloojjii
AAllaann››nnddaa  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii
TTeekklliiffii
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Ankara Üniversitesi Sürekli E¤itim
Merkezi (ANKÜSEM), yeni e¤itim

program› kapsam›nda 18-22 fiubat tarihleri
aras›nda befl gün süreyle Üniversitemizin
çeflitli birimlerinde çal›flan personel için
ilkyard›m e¤itimi verdi.  Tando¤an
Merkez Yerleflke’deki Ö¤renme
Merkezi’nin konferans salonunda, görüntü
sistemlerinin de kullan›ld›¤› e¤itime,
yedisi cankurtaran floförü olmak üzere 17
kifli kat›ld›. Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyeleri Yard. Doç. Dr. Deniz
Billur, Doç. Dr. Birgül Piyal ve Doç. Dr.
Nazl› Atak’›n sundu¤u e¤itimlerde,

“Temel Yaflam Deste¤i ve Uygulamalar›”
ile “Genel ‹lkyard›m Bilgileri’nin yan›s›ra,
kanamalarda, zehirlenmelerde, hayvan
›s›rmalar›nda, bo¤ulmalarda, bilinç
kapal›l›¤›nda, flokta, k›r›k-ç›k›k ve
burkulmalarda, yan›k, donma ve s›cak
çarpmas›nda nas›l ilk yard›m yap›laca¤›
ö¤retildi. Hasta ve yaral›lar›n tafl›nma
teknikleri hakk›nda da bilgi verildi. 
ANKÜSEM Müdürü Yard. Doç. Dr. Deniz
Billur’un giriflimleriyle bafllat›lan ve daha
önce 2004-2005 akademik y›l›nda da
gerçeklefltirilen e¤itimleri bitirenlere üç y›l
süre geçerli ilkyard›m sertifikas› veriliyor.

Ankara Üniversitesi’yle geçti¤imiz aylarda
akademik iflbirli¤i anlaflmas› imzalayan
Rusya Saratov Üniversitesi’nin Nanotek-
noloji Fakültesi Dekan› Sergey Venig, Türk
Dil ve Kültür Merkezi Koordinatörü Murat
Akkaya ile Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Müdürü Boris Rakitin 21 fiubat 2008 tari-
hinde Üniversitemizi ziyaret ederek nano-
teknoloji alan›nda iflbirli¤i protokolü imza-
lamak istediklerini bildirdiler. Rektör Prof.
Dr. Nusret Aras ve Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Ömer L. Gebizlio¤lu ile bir süre görü-
flen, daha sonra da Üniversitemizin nano-
teknoloji ve biyomedikal alan›nda çal›flan
ö¤retim üyeleriyle bir araya gelen Saratov
Üniversitesi yetkilileri, nanoteknoloji ala-
n›ndaki doktora ve yüksek lisans program-
lar› için ö¤renci gönderilmesini istediler.



IIVV..  UUlluussaall  SSppeelleeoolloojjii  SSeemmppoozzyyuummuu  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYaapp››lldd››
Sempozyumda, çevresel sürdürülebilirlikten turizm stratejisinin ma¤arac›l›k aç›s›ndan de¤erlen-

dirilmesine; jeolojik örneklerin tarihlendirilmesinden ma¤ara mikrobiyolojisine ve zoolojisine;
ma¤ara etkinliklerinde medikal risk yönetimi ve ma¤ara kurtarma sistemlerinde kullan›lacak

uyar› sistemleri ve ulusal ma¤arac›l›k eti¤i türüne kadar de¤iflik konularda bildiriler sunuldu...

ünihaber

Ankara Üniversitesi Aç›k Hava
Sporlar› Ma¤ara Araflt›rma Birimi

(ANÜMAB), 21-24 fiubat 2008 tarihleri
aras›nda Ankara’da “IV. Ulusal Speleoloji
Sempozyumu”nu düzenledi. Ankara
Üniversitesi Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
salonunda sekiz oturum halinde
gerçeklefltirilen Sempozyumda 20 sözlü ve
12 poster bildiri sunuldu. Sempozyuma,
Ankara, Atatürk, Hacettepe, K›r›kkale ve
Celal Bayar Üniversitesi gibi çeflitli
üniversitelerden bilim insanlar› ile Türkiye
Ma¤arac›lar Birli¤i (TMB), Ankara
Üniversitesi Ma¤ara Araflt›rma Birimi
(ANÜMAB), Ma¤ara Araflt›rma Derne¤i
(MAD), Dokuz Eylül Üniversitesi Ma¤ara
Araflt›rma Kulübü (DEUMAK), Eskiflehir
Ma¤ara Araflt›rma Grubu (ESMAD), Ege
Üniversitesi Ma¤ara Araflt›rma Kulübü
(EMAK), Akdeniz Üniversitesi Ma¤ara
Araflt›rma Kulübü (AKÜMAK), Bo¤aziçi
Ma¤ara Araflt›rma Kulübü (BÜMAK),
Bo¤aziçi Üniversitesi Ma¤ara Derne¤i
(BÜMAD) ve üniversite birimlerinden
sporcu ve ma¤ara araflt›rmac›lar› olmak
üzere 120 kifli kat›ld›. Sempozyum
bildirileri, çevresel sürdürülebilirlikten
turizm stratejisinin ma¤arac›l›k aç›s›ndan
de¤erlendirilmesine; jeolojik örneklerin
tarihlendirilmesinden ma¤ara
mikrobiyolojisine ve zoolojisine; ma¤ara
etkinliklerinde medikal risk yönetimi ve
ma¤ara kurtarma sistemlerinde
kullan›lacak uyar› sistemleri ve ulusal
ma¤arac›l›k eti¤i türüne kadar de¤iflik
konularda da¤›l›m gösterdi. Ayr›ca
bafllang›c›ndan itibaren Bulgar ve Türk
Ma¤arac›lar›n gerçeklefltirdikleri iflbirli¤i
tarihsel bir bak›fl aç›s› içinde
de¤erlendirildi. 

Sempozyumun aç›l›fl›nda, sempozyum
düzenleme kurulu baflkan› ve Ankara
Üniversitesi Aç›k Hava Sporlar› Ma¤ara
Araflt›rma Birimi Baflkan› Türker Bender,
Ankara Üniversitesi Aç›k Hava Sporlar›

Koordinatörü Prof. Dr. Koray Haktan›r ve
Ma¤arac›lar Birli¤i Genel Sekreteri
Meltem Pancarc› birer konuflma yapt›.

“Ulusal Speleoloji
Sempozyumlar›”n›n,  Türkiye’de
Speleoloji alan›nda düzenlenen bilimsel
içerikli tek organizasyon oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Koray Haktan›r,  birincisi 1990
y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Ma¤ara
Araflt›rma Kulübü (BÜMAK) taraf›ndan
‹stanbul’da düzenlenen sempozyumun; o
döneme kadar Türkiye’de Speleoloji ve
Ma¤arac›l›kla ilgilenen gruplar›n ulusal
anlamda ilk defa bir araya gelmesini
sa¤lad›¤›n›, 1994 y›l›nda Ma¤ara
Araflt›rma Derne¤i (MAD) taraf›ndan
ikincisi düzenlenen sempozyumda MAD
ve BÜMAK’›n ortak bildirisiyle Türkiye
Ma¤arac›lar Birli¤i’nin (TMB)
kuruldu¤unu,  Hacettepe Üniversitesi
Ma¤ara Araflt›rma Kulübü’nün 1999
y›l›nda düzenledi¤i “III. Ulusal Speleoloji
Sempozyumu”ndan sonra Türkiye’de
Speleoloji ve Ma¤arac›l›¤›n giderek
yükselen kurumsallaflm›fl bir de¤er haline
geldi¤ini belirtti. Prof. Dr. Haktan›r,
Türkiye’de ma¤arac›l›k çal›flmalar›
hakk›nda da flunlar› söyledi:

“Ülkemizin ma¤ara zenginliklerinin
topluma tan›t›lmas› amaçl› ilk çal›flmalar,
ma¤ara araflt›rmalar›nda büyük eme¤i
bulunan jeolog Temuçin Aygen taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Uzun y›llar boyunca yerli ve

yabanc› ma¤ara dernek üyeleriyle birlikte
yapm›fl oldu¤u faaliyetlerde elde edilen
belge ve bilgiler yoluyla turistik önemi
bulunan 90 civar›nda ma¤aran›n tan›t›m›
yap›larak ülkemizde bu konunun önemi ve
de¤eri anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak
ma¤aralar›n turistik de¤erinden önce
bilimsel yönü, ülkemiz ve dünya
ma¤arac›l›¤› bak›m›ndan çok önemlidir.
Bu bilimsel çal›flmalar›n bir k›sm› su
temini projeleri ile ilgili çok önemli
yaflamsal ve ekonomik de¤erleri de
kapsamaktad›r. Özellikle gittikçe artan su
sa¤lama çal›flmalar›nda speleolojik
araflt›rmalar›n yaflamsal de¤eri
bulunmaktad›r. Ma¤aralar bu koflullara
adapte olmufl endemik canl› türlerini
bar›nd›rd›¤›ndan bu canl›lar›n bilimsel
tan›mlar›n›n yap›lmas›, hem ülke biyolojik
çeflitlili¤i ve zenginli¤i bak›m›ndan hem
de bu canl›lar›n gelecekte gen kayna¤›
olarak sa¤layaca¤› biyoteknolojik yararlar
bak›m›ndan önemle araflt›r›lmas› gereken
konulard›r. Ülkemizin sahip oldu¤u
ma¤ara zenginli¤inin ancak 2350’si kay›t
alt›na al›nabilmifltir. Bu konuda yaln›zca
tek bir devlet kurumu - Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlü¤ü’nün Karst ve
Ma¤ara Araflt›rmalar› Birimi - görevli
bulunmaktad›r. Üniversitelerin ma¤arac›l›k
kulüpleri ve bu alanda faaliyet gösteren az
say›daki dernek, bilimsel, sportif ve
tan›t›m faaliyetlerinde bulunmakla birlikte
bu potansiyelin de¤eri ne yaz›k ki
yeterince vurgulanamamaktad›r.

Ma¤ara Bilimi (Speleoloji), geliflme
sürecinde, zamanla spor, sanat, turizm gibi
birçok alana da uzanarak, bir kültür
yuma¤› yap›s› kazanm›flt›r. Türkiye’de de
gerek meslekten kiflilerin, gerek amatör bir
ilgi ile bu u¤rafl›n içerisine girenlerin
say›lar› artmaktad›r. Çok say›da e¤itimli
genç insan›m›z›n sportif ve bilimsel
merak›n›n bu alana yönlenmesinde
özellikleri ve say›lar› gittikçe artan
üniversite topluluk ve kulüpleri etkili
olmaktad›r.”
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Sempozyumun
birinci gününde

sempozyum üyeleri
öncelikle Ankara
Üniversitesi Aç›k

Hava Sporlar›
Koordinatörü Prof.
Dr. Koray Haktan›r

baflkanl›¤›nda
An›tkabir’e giderek

Atatürk’ün
mozolesine çelenk
koydular ve sayg›

duruflunda
bulundular.
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ünihaber

Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi
ö¤renci topluluklar›ndan AUPSG

(Uluslararas› Eczac›l›k Federasyonu-
Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Ö¤rencileri
Grubu) taraf›ndan dokuz y›ld›r geleneksel
olarak düzenlenen “Hasta Bilgilendirme
Yar›flmas›”nda bu y›l dereceye  girenlere
ödülleri 29 fiubat tarihinde düzenlenen
törenle verildi. Bu y›lki yar›flmada Fatma
Tombak birinci, Gamze Canbulut ikinci
ve Ufuk Öztürkcan üçüncü oldu.

‹lk kez 1983’te Philadelphia Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi’nde gerçeklefltirilen
Hasta Bilgilendirme Yar›flmas›’nda
gelece¤in eczac›lar›na, onlar›n daha iyi
birer t›bbi dan›flman olabilmeleri için
yeteneklerini s›nayabilecekleri, pratik
yapabilecekleri uygun bir ortam yaratmak
amaçlan›yor.

Yurt d›fl›nda staj, eczac›l›k fuar›na kat›l›m,
konferans ve seminerler ayarlamak gibi
faaliyetleri yürüten AUPSG’nin
düzenledi¤i Hasta Bilgilendirme
Yar›flmas›’nda yar›flmac›ya, hastayla

Fatma Tombak birinci Gamze Canbulut ikinci

görüflmeden 10 dakika önce gerekli
haz›rl›klar› yapabilmesi için ayr› bir odada
ilaç rehberi, hastaya ait reçete ve ilaç
veriliyor. 10 dakikal›k haz›rl›k süresinin
ard›ndan bankonun arkas›na geçen
ö¤renci, hasta rolünü üstlenen bir ö¤retim
görevlisini karfl›l›yor. Yar›flmac›, befl
dakika boyunca hastaya ilaç ve ilac›n
etkin kullan›m› konusunda bilgi veriyor.
Bu s›rada bir video kamera ile görüflme
kayda al›n›yor. Yar›flmac›lar tek tek hasta

ile görüflmelerini
tamamlarken, ö¤retim
üyelerinden oluflan
de¤erlendirme kurulu
da yar›flmac›lar›
izleyerek ö¤rencilerin,
hastayla görüflme
s›ras›ndaki
tutumlar›n›
de¤erlendiriyor.

Uluslararas› Eczac›l›k Ö¤rencileri
Federasyonu (IPSF-International
Pharmaceutical Students Federation)-
1949'da ‹ngiltere'de kurulmufl,
merkezi Hollanda'da olan ve
uluslararas› düzeyde çal›flmalar
sürdüren bir federasyondur. Eczac›l›k
fakültesi ö¤rencilerinin mesleklerine
olan ilgilerini art›rmak ve onlar›
uluslararas› iflbirli¤ine davet etmek
IPSF'nin en büyük amaçlar›ndand›r.
IPSF kuruldu¤u günden bu yana
eczac›l›k mesle¤ine yönelik
çal›flmalar sürdüren, politik olmayan
ve tüm dünyadaki eczac›l›k
ö¤rencilerini bir araya getirmeye
çal›flan bir organizasyondur. IPSF;

FIP (Uluslararas› Eczac›l›k
Federasyonu) taraf›ndan
desteklenmektedir. Günümüzde
IPSF, Türkiye dahil yaklafl›k 60
ülkede temsil edilmektedir.
AUPSG (Ankara Üniversitesi
Eczac›l›k Ö¤rencileri Grubu) ise
IPSF'e kat›l›mc› üyedir. 

Ufuk Öztürkcan üçüncü

AUPSG-Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Ö¤rencileri Grubu

Ankara Üniversitesi ‹zci Grubu,
23-26 fiubat 2008 tarihlerinde
Bolu ili K›br›sç›k ilçesine ba¤l›
Karagöl'de k›fl e¤itim kamp›n›
gerçeklefltirdi. ‹zciler kampta,
k›fl flartlar›na ald›rmadan çok
e¤lenceli zamanlar geçirdi.
Kamp›n en iyi ekibi ise Ay›,
Ördek ve Y›lan Ekipleri
aras›ndan Y›lan Ekibi seçildi. 

‹‹zzccii  GGrruubbuu’’nnuunn
KK››flfl  EE¤¤iittiimm
KKaammpp››
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

Ankara Üniversitesi Korumal› Futbol
(Amerikan Futbolu) Tak›m›  Ankara

Cats, bu y›l kuruluflunun 10’uncu y›l›n›
kutluyor. 1998 y›l›nda bir grup ö¤renci
taraf›ndan k›s›tl› olanaklarla kurulan
Ankara Cats, kuruldu¤u y›llarda
oynayacak oyuncu bile bulamazken,
aradan geçen sürede Korumal› Futbolun
Ülkemizde ve Üniversitemizde
tan›nmas›yla, Ankara Üniversitesi Spor
Kulübü’nün de en sa¤lam ve en çok
taraftara sahip tak›mlar›ndan biri oldu.
Kuruldu¤u y›llarda, ülkemizdeki s›n›rl›
say›daki üniversite tak›mlar›n›n kendi
aralar›nda oluflturdu¤u bir organizasyonla
maçlar›n› oynayan Ankara Cats, bugün
hem Üniversiteleraras› Lig, hem de
Türkiye Korumal› Futbol Birinci Liginde
Üniversitemizi temsil ediyor.
Üniversitemiz yönetiminin tam destek

sa¤lad›¤› tak›m, antrenmanlar›n›
Tando¤an Merkez Yerleflke’deki hal›
sahada ve yine Üniversitemiz
olanaklar›yla kiralanan Gençlerbirli¤i hal›
sahas›nda yap›yor. Ankara Cats, daha
sonra da Üniversitemizin Gölbafl›
Viranc›k Yerleflkesi’nde kendileri için
yap›lan bir sahaya kavuflacak. 

14 Tak›mla Mücadele Ediyor- Ankara
Cats, bu y›l ilk kez düzenlenen ve
Türkiye’deki 14 üniversiteden tak›mlar›n
yer ald›¤› Üniversiteleraras› Korumal›
Futbol Ligi’nde Üniversitemizi temsil
ediyor. Tak›m›m›z, 2007 Kas›m’›nda
bafllayan ligde önce Selçuk Üniversitesi
ve Bilkent Üniversitesi tak›mlar›n›
yenerek Çeyrek Final’a ç›kt›. Çeyrek
Final’de de 1 Mart 2008 tarihinde
‹stanbul’da Bo¤aziçi Üniversitesi
tak›m›yla karfl›laflt›. Tamam› baflabafl

geçen karfl›laflmada tak›m›m›z Bo¤aziçi
Üniversitesi tak›m›na 28’e 26 yenildi. 

S›rada Türkiye Korumal› Futbol Ligi
Var- Ankara Üniversitesi Tak›m› Ankara
Cats, önümüzdeki günlerde de Türkiye
Korumal› Futbol Ligi kapsam›ndaki
maçlara ç›kacak. 10 kulübün yar›flaca¤›
Lig’de Ankara Cats, ilk maç›n› 16 Mart’ta
Koç Üniversitesi’yle ‹stanbul’da yapacak.
Bu ligde, Üniversiteleraras› Korumal›
Futbol Ligi’nden farkl› olarak, tak›mlarda,
yüksek lisans ve doktora ö¤rencileri ile
mezunlar da yer alabiliyor.
Tak›m›n 10’uncu y›l›n› de¤erlendiren,
Tak›m Sorumlusu Gökhan Gürses, ilk
kuruldu¤u y›llarda, di¤er sporlara göre
daha pahal› olan malzemeleri tak›m
sporcular› al›rken, son y›llarda
malzemelerin Üniversitemiz taraf›ndan
temin edildi¤ini, bu sayede de bu sporu
Üniversitemiz genelinde sevenlerin ve
yapanlar›n artt›¤›n› söyledi. Üniversitemiz
Rektörlü¤ünün ve Ankara Üniversitesi
Spor Kulübü’nün tam deste¤inin
arkalar›nda oldu¤unu belirten Gürses,
10’uncu y›lda hedeflerinin, Türkiye
Korumal› Futbol Birinci Ligi
flampiyonlu¤u oldu¤unu söyledi.

Ankara Cats en son maç›n› 1 Mart’ta ‹stanbul’da
Bo¤aziçi Üniversitesi tak›m›yla yapt›
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Tak›m›n antrenörlü¤ünü Özger fi›rman
yürütüyor.


