
‹ki dönem üst üste rektörlük görevine
seçildi¤ini ve bu y›l A¤ustos ay›nda
görev süresinin yasal olarak sona
erece¤ini hat›rlatan Prof. Dr. Aras,
bu y›l yaflanan geliflmelerle, sekiz y›lda
elde edilen aflamalar› özet halinde
anlat›yor.
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Ankara Üniversitesi Kürek
Tak›m›, 5-6 Nisan 2008
tarihlerinde Eskiflehir’de yap›lan
Bahar Kupas› Olimpiyatlar›na
gidecek milli tak›m sporcular›n›
seçme yar›fllar›nda önemli
dereceler kazand›. • 12’DE

KKaannoo  SSppoorrccuullaarr››mm››zz
OOlliimmppiiyyaatt  YYoolluunnddaa

AB Gençlik Program› kapsam›nda
projeler gelifltirmek, üniversitemiz
ö¤rencilerinin uluslararas›
platformlarda yer almalar›na
olanak tan›mak, ayn› zamanda
giderek bireyselleflen gençli¤i
harekete geçirmek için 2007
y›l›n›n Kas›m ay›nda ‹letiflim
Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Mine Gencel Bek’in
dan›flmanl›¤›nda kurulan
”Uluslararas› Ar-Ge Toplulu¤u” ilk
meyvelerini ald›. 

Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar›, 3-5 Nisan 2008
tarihleri aras›nda “I. Ulusal
‹ngilizce Ö¤retmenleri
Konferans›”n› gerçeklefltirdi.

Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü'nde Doktora ö¤renimi
gören Bölüm Araflt›rma
Görevlilerinden Ali Önder
Bozdo¤an'›n, dan›flman› Yrd. Doç.
Dr. Murat Efe ile birlikte yazd›¤›
"Ant Colony Optimization
Heuristic for the Multidimensional
Assignment Problem in Target
Tracking" bafll›kl› makalesi, her
y›l düzenlenen ve IEEE taraf›ndan
desteklenen Uluslararas› Radar
Konferans›n›n Ö¤renci Makalesi
yar›flmas›nda finale kald›. 

Üniversitemiz Sigara Savafl
Grubu, 8 Nisan 2008 tarihinde,
“Sigara veya Sa¤l›k” konulu bir
sempozyum düzenleyerek
sigaran›n ülke ve dünya
ekonomisindeki yeri, meydana
gelen ölümler ve Üniversitemiz
mensuplar›n›n sigara içme
al›flkanl›¤›n› ele ald›.

• 9’DA

• 5’TE

• 9’DA • 3’TE

‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn
UUlluussllaarraarraass››  ‹‹kkii  PPrroojjee

II..  UUlluussaall  ‹‹nnggiilliizzccee
ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii
KKoonnffeerraannss››IIEEEEEE  RRaaddaarr  KKoonnffeerraannss››

ÖÖ¤¤rreennccii  MMaakkaalleessii
YYaarr››flflmmaass››nnddaa  FFiinnaall

SSiiggaarraa  vvee  SSaa¤¤ll››kk
SSeemmppoozzyyuummuu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras, göreve bafllad›¤›ndan beri
her y›l fakülte akademik kurullar›n›
ziyaret ederek gerçeklefltirdi¤i,
Üniversitemizdeki geliflmelerle ilgili
bilgi verme gelene¤ini bu y›l son kez
yap›yor.

RReekkttöörr  PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett
AArraass,,  AAkkaaddeemmiikk  KKuurruullllaarrddaa
SSoonn  KKeezz  BBiillggii  VVeerriiyyoorr

HHuukkuukk  FFaakküülltteessii
SSaannaall  KKüüttüüpphhaannee
MMüüzzeessii  AAçç››lldd››
Hukuk Fakültesi
Kütüphanesi’nde sergilenmekte
olan 135 paha biçilmez eser, en
son teknoloji kullan›larak, hiç
bir zarar görmeksizin tarand› ve
say›sal ortama aktar›ld›. • 9’DA
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AAllmmaann  ‹‹llaahhiiyyaattçç››ddaann,,
‹‹llaahhiiyyaatt  FFaakküülltteemmiizzddee
DDeerrsslleerr

A lmanya’daki
Pädagogische

Hochschule
Karlsruhe E¤itim
Üniversitesi Felsefe
ve Teoloji
Enstitüsü’nün
Müdürü Prof. Dr.
Peter Müller,
Erasmus E¤itim
Program›’n›n
ö¤retim üyesi
de¤iflimi
kapsam›nda ikinci
kez olmak üzere, 17-19 Mart 2008 tarihleri aras›nda Ankara
Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesinde dersler verdi.

Üniversitemiz ‹lâhiyat Fakültesi’nde ö¤retim üyeleri ve
lisans ö¤rencileriyle bilgi ve deneyimlerini paylaflan Prof. Dr.
Müller, Hermeneutik, Dinleraras› Diyalog’da Hermeneuti¤in
Rolü, H›ristiyanl›k ve Kur’ân ve Kitab-› Mukaddes
Aras›ndaki Benzerlikler ve Farkl›l›klar konular›nda dersler
verdi. Prof. Dr. Peter Müller, dini gelenekleri daha iyi
anlamak için diyalo¤a gerek oldu¤unu ve bunun için ‘sayg›’,
‘ötekini anlama’ ve ‘ötekinin yabanc› oldu¤unun fark›nda
olman›n’ gereklili¤ini ve önemini vurgulad›.

Ünlü gazeteci-yazar Hulki Cevizo¤lu,
Kütüphanecilik Haftas› kapsam›nda

3 Nisan 2008 tarihinde Üniversitemiz
Eczac›l›k Fakültesi’nde ö¤rencilerle bir
araya geldi. “Türkiye ve Gizlenen
Gerçekler, 1919 ve Bugün” bafll›kl› bir
sunum yapan Cevizo¤lu, 22 Temmuz
2007 tarihinde yap›lan son genel seçimde
5.5 milyon genç seçmenin kayd›n›
yapt›rmad›¤›n›, bu nedenle gençlere k›rg›n
oldu¤unu söyledi. Son üç y›ld›r
Türkiye’nin çeflitli yerlerinde defalarca
gençlerle bir araya geldi¤ini, buralara
gelen binlerce gencin
hepsinin de gidiflten
flikayetçi oldu¤unu ama
görevlerini
yapmad›klar›n› belirten
Cevizo¤lu, önümüzde
bir yerel seçim ve
muhtemelen bir erken
genel seçim
bulundu¤unu
kaydederek, “Mutlaka
sand›¤a gidin, kime oy verirseniz verin.
Yoksa a¤laman›n gere¤i yok” diye
konufltu.

Konferans›n bafll›¤› da olan “Gizlenen
Gerçek”i sorgulayan Cevizo¤lu, 1919’da
Türkiye’yi Yunanl›lar, ‹ngilizler,
Frans›zlar ve ‹talyanlar›n iflgal etti¤inin
ö¤retildi¤ini ama iflgalciler aras›nda
ABD’nin de bulundu¤unu, befl ABD savafl

gemisinin ‹stanbul’a demir att›¤›n›,
di¤er iflgalcilerle birlikte Karadeniz
limanlar›n› bombalad›¤›n› belirterek,
“Tarihimizde ABD’nin ad›n› büyük
bir ustal›kla silmifller. Kimin sildi¤ini

bugün de bilmiyoruz” dedi. Bu
bilgilerin tarihin çöplü¤ünde olmad›¤›n›,
kütüphanelerin en tepesinde durdu¤unu
ama araflt›rmac›lardan sakland›¤›n› da
kaydeden Cevizo¤lu, ABD’nin bize dost
göründü¤ünü ama 1896’da ald›klar› bir
kararla ‹stanbul’u Vatikan gibi bir devlet
yapmak ve Türkiye’yi de eyaletlere
bölerek bafllar›na birer h›ristiyan yönetici
atamak istediklerini vurgulad›.

Günümüzde bankalar›n yüzde 50’sinin
yabanc›lar›n eline geçti¤ini ama hala
Türkiye’nin AB’ye al›nmad›¤›n›, flimdi de
Akdeniz Birli¤i’nin kurulmas›n›n
konufluldu¤unu anlatan Cevizo¤lu,
Türkiye bir ülke ile ticaret anlaflmas›
yapmak istese AB’ye sormak zorunda
oldu¤unu, AB izin vermezse anlaflman›n
yap›lamad›¤›n› belirterek, “Nerede kald›
ulusal egemenlik” dedi.

Gençlerin umutsuz olmamas›n› da
isteyen Cevizo¤lu, “Ezilip büzüldü¤ünüz
zaman Atatürk’ün ‘Muhtaç oldu¤un
kudret damarlar›ndaki asil kanda
mevcuttur’ sözünü hat›rlay›n” dedi.

GGaazzeetteeccii--YYaazzaarr  HHuullkkii  CCeevviizzoo¤¤lluu  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee

Dünyadaki din e¤itimi çal›flmalar›n› ve araflt›rmalar›n›
yönlendiren lider uluslararas› bir kurulufl olan ISREV’in

(Uluslararas› Din E¤itimi ve De¤erler Semineri/Seminar on
Religious Education and Values) 16’›nc› toplant›s› Ankara’da
27 Temmuz - 1 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda
Üniversitemizin ev sahipli¤inde, ‹lahiyat Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Mualla Selçuk’un baflkanl›¤›nda düzenlenecek. 

“Din E¤itimi Teoloji ‹liflkisi: Dinler Kendini Nas›l
Anlat›yor ve Biz Nas›l Anlatmal›y›z?” bafll›¤›n› tafl›yacak
toplant›ya, dünyan›n dört bir taraf›ndan din e¤itimcilerinin
kat›lmas› bekleniyor.

ISREV Nedir?- 1978 y›l›nda ‹ngiltere’de kurulan ve bu
tarihten itibaren, iki y›lda bir de¤iflik ülkelerde toplant›lar
yapan ISREV’in 40 ülkeden 175 üyesi bulunuyor. Üyeleri,
ülkelerinin alan›nda uzman e¤itimci, sosyolog, psikolog,
tarihçi ve felsefeci akademisyenler ile araflt›rma kurulufllar›n›n
araflt›rmac›lar›ndan olan;  Yahudilik, H›ristiyanl›k,
Müslümanl›k, Budizm, Hinduizm ve di¤er inançlar›n
e¤itimcilerinden oluflan kurulufl olan ISREV, “din e¤itimindeki
araflt›rmalar› uluslararas› paylafl›ma açmay›”, “bir okul dersi
olarak din e¤itiminin program gelifltirme ve ö¤retmen
yetifltirme yönüyle ilgili çal›flmalar› yürütmeyi” ve “yayg›n
e¤itimin bir arac› olarak din e¤itiminde yeni yöntem
aray›fllar›n› desteklemeyi” amaçl›yor. 

UUlluussllaarraarraass››  DDiinn  EE¤¤iittiimmii  vvee
DDee¤¤eerrlleerr  KKoonnggrreessii,,
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYaapp››llaaccaakk
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Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Sigara Savafl Grubu, 8 Nisan 2008

tarihinde, “Sigara veya Sa¤l›k” konulu bir
sempozyum düzenledi. Sigaran›n ülke ve
dünya ekonomisindeki yeri, sigaradan
meydana gelen ölümler ve Üniversitemiz
mensuplar›n›n sigara içme al›flkanl›¤›n›n
ele al›nd›¤› toplant›da sigaran›n nas›l
b›rak›labilece¤i de anlat›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Sigara Savafl Grubu Baflkan› ve T›p
Fakültesi T›bbi Onkoloji Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Fikri ‹çli, sigaran›n,
ça¤›m›z›n en önemli sa¤l›k sorunu
oldu¤unu, dünyada 10 saniyede bir kiflinin
sigaraya ba¤l› nedenlerle öldü¤ünü
söyledi. ‹çilen her sigaran›n yaflamdan
sekiz dakikay› k›saltt›¤›n› belirten Prof.
Dr. ‹çli, ABD’de sigarayla mücadelede
öncülü¤ü sa¤l›k çal›flanlar›n›n yapt›¤›n›,
Türkiye’de de benzer yolun
izlenebilece¤ini kaydetti. Türkiye’de
sigarayla mücadele edilmek isteniyorsa,
sa¤l›k çal›flanlar›n›n sigara içmemesi ya
da b›rakmas› için çaba gösterilmesi
gerekti¤ini belirten Prof. Dr. ‹çli, T›p
Fakültesi ö¤rencilerinin yüzde 70’inin
fakülteye geldikten, hemflirelerin de yüzde
30’unun göreve bafllad›ktan sonra
sigaraya al›flt›¤›n›, ö¤rencilerin sigaraya
bafllamas›n› önlemek ve içenlerin de
b›rakmas› için çaba harcamak gerekti¤ini,
yöneticilerin de bu konuda Sigara Savafl
Grubu’na yard›mc› olmas› gerekti¤ini
vurgulad›. 

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Mehmet Gürel de uzun süre sigara
içti¤ini ama b›rakt›¤›n› ama bir tane bile
içse yeniden bafllayabilece¤ini söyledi.
Kullan›c›lar›n ona tutkuyla ba¤l› oldu¤unu
ve korudu¤unu belirten Prof. Dr. Gürel,
gelecek nesillerin, bugünkü neslin,
zarar›n› bile bile sigara içmesine
safl›racaklar›n› söyledi. Sigara b›rakt›rma
kurslar› yap›lmas›n›n yararl› olaca¤›n›
sözlerine ekledi. 

“Sigara Salg›n›” konulu ilk oturumun
yöneticilerinden Prof. Dr. Muharrem
Gerçeker, sigaran›n, insan›n akci¤erini
yok etti¤i gibi ülkenin akci¤erleri olan
ormanlardaki yang›nlar›n ço¤unun da
sigaradan ç›kt›¤›n› belirtti.

Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Recep Akdur “Türkiye’de
ve Ankara Üniversitesi’nde Sigara
Salg›n›”n› anlatt›. Dünyada 1.25 milyar
insan›n sigara içti¤ini, sigara içiminde
Türkiye’nin, dünyada ilk 10 ülke aras›nda
bulundu¤unu, bu konuda tek sevindirici
taraf›n ise üç y›l önce yedinci s›rada
olmam›za ra¤men bugün 10’uncu s›raya
düflmemiz oldu¤unu söyledi. 20. yüzy›l
boyunca sigaradan 100 milyon insan›n
öldü¤ünü, sigaradan ölümlerin Tbc, HIV
ve Malarya’dan ölümlerin toplam›ndan
daha fazla oldu¤unu ama en kolay
korunulabilir ölümlerin bafl›nda sigara
nedeniyle ölümlerin geldi¤ini belirten
Prof. Dr. Akdur, erkeklerde sigara içme
oran›nda Avrupa’da 12’nci, kad›nlarda
36’nc› s›rada oldu¤umuzu ama kad›nlar›n
sigara içme oran›n›n artt›¤›n› kaydetti.
Müdahale edilmezse 2025 y›l›ndan sonra
y›lda 240 bin kiflinin sigaradan ölece¤ini
da anlatan Prof. Dr. Akdur,
Üniversitemizde de sigara içme
oranlar›n›n çok yüksek oldu¤unu, birinci
s›n›fta içme oranlar› düflükken daha
sonraki s›n›flarda artt›¤›n› sözlerine
ekledi. 

Biyokimya Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguro¤lu ise
Üniversitemizde birkaç y›l önce yap›lan
“Ankara Üniversitesi Ö¤rencilerinde
Sigara Ba¤›ml›l›¤›” konulu anketin
sonuçlar›ndan söz etti. 10073 ö¤renciyle
konufltuklar›n› belirten Prof. Dr.
Sunguro¤lu, bunlar›n yüzde 54’ünün
sigara içti¤ini belirtti¤ini, sigaraya büyük

oranda 15 ve daha afla¤› yafllarda
baflland›¤›n› ve yüzde 70’inin üniversiteye
gelinceye kadar bafllam›fl oldu¤unu, geri
kalanlar›n da üniversite s›ralar›nda
bafllad›klar›n› söyledi. Ö¤renciler aras›nda
çok say›da sigaray› b›rakmay›
deneyenlerin bulundu¤unu ama
baflaramad›klar›n›, bir destekle bu
ö¤rencilerin kurtulabilceklerini, bunda da
sporun büyük önemi oldu¤unu belirtti.

Sempozyumda daha sonra ise Halk
Sa¤l›¤› Anabilim Dal›’ndan Deniz
Çal›flkan “Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Ö¤rencilerinde Sigara
Ba¤›ml›l›¤›”, T›bbi Onkoloji Bilim
Dal›’ndan Nesrin fiahin “Ankara
Üniversitesi Hastanelerinde Çal›flan
Hemflirelerde Sigara Ba¤›ml›l›¤›”, Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr.
Yurdagül Erdem “Sa¤l›k Yüksekokulu
Hemflirelik/Ebelik Bölümü Ö¤rencilerinin
Sigara Kullanma Durumlar› ve Bunu
Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi”,
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr.
Nazl› Atak “Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
Ö¤rencilerinin Sigara ‹çme S›kl›¤› ve
Sigaraya Karfl› Tutumlar›”, T›bbi Onkoloji
Bilim Dal›’ndan Prof. Dr. Fikri ‹çli
“Sigara ve Kanser”, Kardiyoloji Anabilim
Dal›’ndan Prof. Dr. Metin Özenci “Sigara
ve Kalp-Damar Hastal›klar›”, Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr.
Öznur Akkoca Y›ld›z “Sigara ve Solunum
Sistemi Hastal›klar›”, Dr. Toker Ergüder
“Ülkemizde Sigara ile Mücadele ve Yeni
Sigara Yasa¤› Yasas›”, Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr. U¤ur
Gönüllü “Sigaray› Nas›l B›rakabiliriz”
konulu bildirileri sundu. 

Sempozyumda son olarak da Prof. Dr.
Fikri ‹çli ile Prof. Dr. Recep Akdur’un
oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› ve Prof. Dr.
Metin Özenci, Prof. Dr. Muharrem
Gerçeker, Prof. Dr. Sabri Kemahl›, Prof.
Dr. Ayd›n Ya¤murlu, Dr. Tuba Y›lmaz, Dr.
Ebru Gürleyik, Tülay Ölmez Çiçek, P›nar
Akça, Macit Yalç›n ve Faize Maden’in
kat›ld›¤› “Üniversitemizde Sigara Sorunu
Nas›l Çözülebilir?” konulu interaktif
panel gerçeklefltirildi.

TT››pp  FFaakküülltteessii  SSiiggaarraa  SSaavvaaflfl  GGrruubbuu’’nnddaann,, SSiiggaarraa  vveeyyaa  SSaa¤¤ll››kk SSeemmppoozzyyuummuu



müdafaa hakk›n›n düzenlendi¤ini ve bu
çerçevede silahl› sald›r› durumunda BM
Antlaflmas›n›n hiçbir hükmünün üye
devletlerin meflru müdafaa hakk›n›
kullanmas› önünde bir engel teflkil
etmedi¤ini kaydetti. Meflru müdafaa
hakk›n› pratikte, 11 Eylül sald›r›s›n›n
ard›ndan ABD'nin Afganistan'da bu
hakk›n› kullanmas›yla örneklendiren Prof.
Dr. Bafleren, bu ba¤lamda meflru müdafaa
hakk›n›n kime karfl› kullan›laca¤›n›n
önem tafl›d›¤›n› ve muhatap devlet de¤il
de, bir terörist örgüt oldu¤unda bu
durumun karmafl›k bir hale geldi¤ini
söyledi. "Meflru müdafaa hakk› kime
yöneltilecek sorunsal›, ABD'nin
Afganistan'a karfl› meflru müdafaa hakk›n›
kullanmas›yla aç›¤a kavufltu" diyen Prof.
Dr. Bafleren, uluslararas› hukukta "dolayl›
sald›r›lar" tan›m›n›n buna karfl›l›k
geldi¤ini ve bunun "bir devlet taraf›ndan
gerçeklefltirilmeyen ancak bir flekilde o
devlete ba¤lan›labilen sald›r›lar" için
kullan›ld›¤›n› vurgulad›. Afganistan
örne¤inin, dolayl› sald›r›ya karfl› meflru
müdafaa hakk›n›n kullan›labilece¤ini
gösterdi¤ini vurgulayan Prof. Dr. Bafleren,
“Dolayl› silahl› sald›r›ya karfl› meflru
müdafaa hakk›n›n kullan›lmas›nda engel
yok" diye konufltu.

Doç. Dr. Celalettin Yavuz ise Irak
savafl›nda, ABD’ye ‹ngiltere’den sonra en
fazla yard›m› yapan ülkenin, hava
sahas›n› açarak ve özel kuvvetlerin
geçifline izin vererek Türkiye oldu¤unu
söyledi.

Ça¤ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esat
Arslan da ABD’nin, girdi¤i her yerde
masum sivillere zarar verdi¤ini ama
Türkiye’nin, Irak’›n kuzeyindeki
harekat›nda zarar görmüfl bir sivil
bulunamayaca¤›n› belirtti.

ünihaber

Ankara Üniversitesi Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi

Stratejik Araflt›rmalar Merkezi ve KÖK
Sosyal ve Stratejik Araflt›rmalar Vakf›
(KÖKSAV), 4 Nisan 2008 tarihinde
Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda
düzenledi¤i toplant› ile “Irak’ta ABD
Varl›¤› ve Sonras›”n› ele ald›. 

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan,
Türkiye’nin, Irak’ta olup biten her
fleyden, do¤rudan ve dolayl› ilgisinin
oldu¤unu söyledi. Irak’›n son iki bin
y›ld›r, Abbasi dönemi hariç, baflka
devletler taraf›ndan yönetildi¤ini, bu süre
içinde en istikrarl› y›llar›n› da Osmanl›
döneminde yaflad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Ertan, Irak’ta yaflananlar›n, tarihin her
döneminde  Anadolu’yu etkiledi¤ini
söyledi. Musul ve Kerkük konusunun,
günümüzde en fazla petrolle
iliflkilendirilip konufluldu¤unu, oysa
1920’li y›llarda TBMM’de bu konu ile
ilgili yap›lan konuflmalarda, orada çok
say›da Türk bulundu¤u, neden Türkiye
s›n›rlar› içine al›nmad›¤›n›n
sorguland›¤›n› kaydetti. 

KÖKSAV Baflkan› Prof. Dr. Sema
Barutçu Özönder de, bu toplant›da, 15
y›ld›r bu bölgede olan ABD’nin, birgün
buradan ç›kmas› durumunda geride ne
b›rakaca¤›n›n bilimsel olarak
de¤erlendirilece¤ini belirtti. Irak'taki
Türkmen varl›¤›n›n önemine de iflaret
eden Prof. Dr. Barutçu Özönder, "Irak'taki
Türkmen varl›¤›n›n yok say›lmas› bölge
halklar›n›n tamam›n› etkileyecektir" diye
konufltu.

Toplant›da, “Irak’›n ABD Taraf›ndan
‹flgali ve Bölgeye Etkisi”, “Irak’›n ‹flgali
Sürecinde ABD-Türkiye ‹liflkileri” ve

“‹flgal Sonras› Irak ve Ortado¤u” bafll›kl›
üç oturum yap›ld›. KÖKSAV’dan Dr.
Ayd›n Beyatl›, Irak’›n iflgalinden bölge
ülkelerinin gördü¤ü zararlar› anlatt›. En
fazla zarar gören ülkenin Ürdün oldu¤unu
belirten Dr. Beyatl›, bu ülkede 750 bin
Irak’l› göçmen oldu¤unu belirtti. Irak’taki
dört milyon insan›n göç etti¤ini, nüfusun
yüzde 54’ünün günde bir ytl’den az
parayla yaflad›¤›n› kaydeden Dr. Beyatl›,
bin bebekten 59’unun öldü¤ünü, 44 bin
doktorun yar›s›n›n ülkeyi terk etti¤ini,
2500 doktorun kaç›r›ld›¤›n› ve iki bin
doktorun da öldürüldü¤ünü belirtti.

Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Sad›k
Erdafl da Türk-Irak iliflkilerini Kurtulufl
Savafl›’ndan itibaren anlatt›. Kurtulufl
Savafl›’ndan sonra Türkiye’den, Irak’taki
milliyetçilere yard›mlar yap›ld›¤›n›, bu
dönemde Irak’›n yeniden Türkiye’ye
ba¤lanaca¤›na inanan çok say›da insan
oldu¤unu belirten Dr. Erdafl, bu
yard›mlar›n, Irak devletinin kurulufluna
kadar devam etti¤ini vurgulad›. 

Ankara Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Sertaç Bafleren ise “Devletler
Hukuku Aç›s›ndan Türk Silahl›
Kuvvetlerinin Irak’›n Kuzeyine Harekat›”
bafll›kl› bildirisinde, TSK'n›n s›n›r ötesi
harekat›n› uluslararas› hukuk aç›s›ndan
de¤erlendirerek, dolayl› silahl› sald›r›ya
karfl› meflru müdafaa hakk›n›n
kullan›lmas›nda bir engel bulunmad›¤›n›
ve bu hakk›n kullan›lmas› için önceden
izin almaya gerek olmad›¤›n› söyledi.
Prof. Dr. Bafleren, BM Antlaflmas›n›n 2.
maddesinin 4. f›kras›n›n, üye devletlerin
kuvvet kullanmas›n› yasaklad›¤›n› ancak
bu yasa¤›n bir istisnas› bulundu¤unu,
bunun da meflru müdafaa hakk› oldu¤unu
anlatt›. Prof. Dr. Bafleren, BM
Antlaflmas›n›n 51. maddesiyle meflru

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  TTüürrkk  ‹‹nnkk››llaapp  TTaarriihhii  EEnnssttiittüüssüü  vvee  KKÖÖKKSSAAVV UUzzmmaannllaarr››,,
IIrraakk’’››nn  ‹‹flflggaalliinniinn  SSoonnuuççllaarr››nn››  DDee¤¤eerrlleennddiirrddii
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Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Özel Okullar›, Milli E¤itim Bakanl›¤›

Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤› taraf›n-
dan yürütülen Avrupa Dil Geliflimi Dosyas›
pilot uygulamalar› çal›flmalar›nda pilot
okul olarak ‹ngilizce e¤itim ve ö¤retim fa-
aliyetlerini sürdürüyor. ELP- European
Language Portfolio Ulusal Koordinatörü
Yard. Doç. Dr. ‹smail Hakk› Mirici’nin reh-
berli¤inde yürütülen bu çal›flmalarda, ö¤-
rencilerimizin dilde dört beceriyi Avrupa
Dil Ö¤renim Kriterlerine uygun flekilde ka-
zanmas› esas al›n›yor.

45 üyesi bulunan Avrupa Konseyi’nde
Türkiye, Dil Portfolyosu haz›rlayan ilk 15
ülke aras›nda yer ald›. Avrupa Dil Portfol-
yosu üç bölümden olufluyor. Dil Pasaportu,
Dil Ö¤renim Geçmifli ve Dil Dosyas› (ELP-
European Language Portfolio/Avrupa Dil
Portfolyosu). 

Buna göre;
a) Avrupa Dil Pasaportu, bu pasapor-

ta sahip kiflilerin hangi dilleri ne düzeyde
bildiklerini, bu dilleri nas›l, ne kadar sürede
ve nerelerde ö¤rendiklerini ayr›nt›l› olarak
gösteren belgedir. Bu belge kiflilere dilini
bildi¤i Avrupa ülkelerinde serbestçe seya-
hat etme, oturma ve çal›flma haklar› kazan-
d›rmada büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r. 

b) Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa
Dillerini ö¤renmeye ve kültürler aras› de-
neyim kazanmaya teflvik etmek, ayn› za-
manda dil bilimi, kültürel yeteneklerini ka-
y›t edip daha ileri seviyede dil ö¤renmeleri-
ni sa¤lamak fleklinde yap›lan bir çal›flma-
d›r. 

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar›n›n Avrupa Dil Portfolyosu uygula-
malar›nda amaçlar› flunlard›r: 

• Ö¤rencinin geliflimini izleyebilmek

ve ö¤rencideki öz disiplin ve sorumluluk
bilincini gelifltirmek ve kendi kendini de-
¤erlendirme becerisine ulaflmas›n› sa¤la-
mak, 

• Müfredata ba¤l› olarak yap›lan yaz›l›
ve sözlü de¤erlendirmelerin d›fl›na ç›k›p,
alternatif ölçme-de¤erlendirme yöntemi
gelifltirmek, 

• Gelecekteki ö¤retmenlerine bilgi sun-
mak ve ö¤rencinin geliflimini daha sa¤l›kl›
izleyebilmek, 

• Ö¤rencilerin yeteneklerini sergilemek
ve ilgi alanlar›n› ço¤altmak, 

• Ö¤rencilerin neyi hangi düzeyde ö¤-
rendi¤ini ortaya koymak ve ö¤rencilerin di-
¤er arkadafllar›n›n yapt›¤› portfolyo çal›fl-
malar›n› izleme olana¤› sa¤lamak. 

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar›, yukar›da bahsedilen amaçlar›n
hayata geçirilmesi sürecini paylafl›ma aç-
mak amac›yla 3-5 Nisan 2008 tarihleri ara-
s›nda 1. Ulusal ‹ngilizce Ö¤retmenleri
konferans›n› gerçeklefltirdi. Konferansa,
Uluda¤ Üniversitesi’nden Dr. ‹lknur Egel
Pekkanl›, At›l›m Üniversitesi’nden Ö¤re-
tim Görevlisi Bengü Aksu Ataç, Ankara
Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Canan
Karababa konferans bilim kurulu ve Ulusal
Koordinatörümüz Yard. Doç. Dr. ‹smail
Hakk› Mirici onur konu¤u olarak destek
verdi. Bunun yan› s›ra, Akdeniz Üniversite-
si’nden Yard. Doç. Dr. Philip Glover ve
konferans›n en önemli isimlerinden Rolf

Scharer (Council of Europe General Rap-
porteur on ELP) konuya iliflkin Avrupa’da
ve ülkemizde yap›lan çal›flmalar›n de¤er-
lendirmesini yapt›.

Temel amac› “Ö¤retmen, ö¤retmen için
çal›fl›r” slogan› alt›nda ö¤retmen paylafl›m-
lar›na platform oluflturmak olan konferans-
ta Uluda¤ Üniversitesi’nden Dr. ‹lknur
Pekkanl› Egel “Language Testing in Practi-
ce and Language Testing in ELP”, Bahçe-
flehir Alanya Koleji’nden ‹ngilizce Bölüm
Baflkan› Lisa Victoria Broomhead “Develo-
ping Creative Capability”, ENKA Okulla-
r›’ndan ‹ngilizce Ö¤retmeni JoEllen Bar-
nett “Facilitating English Language Lear-
ning in the IB PYP Format”, TED Ayd›n
Koleji’nden ‹ngilizce Bölüm Baflkan› fiafak
Ertafl “Teaching and Learning Styles”, Ma-
ya Koleji’nden ‹ngilizce Ö¤retmenleri Gül-
süm fi›vg›n ve Nihal Yap›c› “Attention Lies
in Attraction”, Amerikan Elçili¤i’nden Eve
Chambers “Recognizing Different Working
Styles and How They Interact”, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi’nden Ö¤retim Görevlisi
Songül Ercan “Games as Useful Tools for
Vocabulary Practice” bafll›kl› bildirileri
sundu. Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vak-
f› Okullar› Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lise-
si ‹ngilizce Ö¤retmenleri de de¤erli konufl-
malar›yla katk›da bulundu. 

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar›nda gerçeklefltirilen ‹ngilizce Dil
ö¤retimine temel oluflturan felsefe “Dilde
Bütünlük” olarak nitelendirilebilir. Ad›m
ad›m geliflen kat› bir yaklafl›m veya metot
olmaktan çok disiplinleraras› bilimsel
araflt›rmalar›n sonucu olan ve düflünsellikle
dilin aras›ndaki karmafl›k iliflkiyi aç›klayan
“Dilde Bütünlük” yaklafl›m› bir düflünceler
zinciridir. Bu yaklafl›ma göre s›n›rlay›c› ve
d›fla kapal› ortamlarda hiçbir fley ö¤retile-
mez. Ö¤renim öncelikle sosyal içeriklidir
ve eflgüdüm içerisinde gerçeklefltirilebile-
cek bir etkinliktir. Eflgüdümlü çal›flma ise
yar›flmaktan çok katk›da bulunmay› öngö-
rür ve sonuç olarak ö¤renciler birbirlerin-
den, ö¤retmenler ö¤rencilerden ve ö¤renci-
ler ö¤retmenlerinden ö¤renirler.

KKööppeekk  IIrrkkllaarr››nnaa
SSeerrttiiffiikkaa  VVeerrmmee  YYeettkkiissii,,
ÖÖ¤¤rreettiimm  ÜÜyyeemmiizziinn

Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, European
Society of Veterinary Orthopaedics and
Traumatology (ESVOT) Birli¤i ve
International Elbow Working Group

(IEWG) taraf›ndan 7-8 Eylül 2007
tarihleri aras›nda Almanya-Münih'de
düzenlenen "Elbow Film Reading
Certificate Programme"›na kat›larak, kurs
sonucunda IEWG ad›na “Elbow
Dysplasia Referee” yetkisi alan ilk Türk
Bilim Adam› oldu.

Köpeklerde Dirsek Eklemi Displazisi
üzerine befl y›ld›r çal›flan Prof. Dr. Bilgili,
Türkiye çap›nda tüm köpek ›rklar›na
IEWG ad›na sertifika verme hakk›n› elde
eden kifli oldu.
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SSiiyyaassaall  BBiillggiilleerr  FFaakküülltteessii’’nniinn  GGeelleenneekksseell  KKaarr ii yyee rr   GGüünn ll ee rr ii

Hukuk Fakültesi Ö¤renci Temsilcili¤i,
geçti¤imiz günlerde TBMM’de

kabul edilen yeni vak›flar yasas›yla ilgili
bir toplant› düzenleyerek yeni yasan›n
neler getirip götürdü¤ünü irdeledi. Hukuk
Fakültesi ö¤retim üyemiz Prof. Dr.
Mehmet Ünal’›n baflkanl›¤›ndaki
toplant›ya K›r›kkale Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ali
Aky›ld›z, Vak›flar Genel Müdür
Yard›mc›s› Burhan Ersoy ve Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü Hukuk Müflaviri Oya
Ercil konuflmac› olarak kat›ld›.

Doç. Dr. Ali Aky›ld›z, yeni vak›flar
kanunuyla vak›flara mülk edinme hakk›
verildi¤ini, yurt d›fl›nda flube
açabileceklerini, yurt içi ve d›fl›ndan
s›n›rs›z miktarda yard›m kabul
edebileceklerini ve bunlar›n Say›fltay’›n
kontrolünden ç›kar›ld›klar›n›, vak›flar›n
derneklefltirildi¤ini savundu.

Oya Ercil ise Doç. Dr. Ali Aky›ld›z’›n
aksine bu kanundan önce de vak›flar›n
mülk edinebildiklerini, yard›m kabul
edebildiklerini, yurt d›fl›nda flube
açabildiklerini söyledi.

Tüm konuflmac›lar, yeni kanunda
vak›flar›n, toplad›klar› ba¤›fllar ve
gelirlerini, kurulufl senetlerindeki
amaçlar› do¤rultusunda harcay›p
harcamad›klar›n›n denetlenmesinin
güçleflti¤ini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤renci Temsilcisi O¤uzhan Güzel,
toplant›yla ilgili flunlar› söyledi:

“Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ö¤rencileri olarak toplumu yak›ndan
ilgilendiren ve her fleyden önce mesleki
anlamda hukukçular›n görev alan›na giren

konularda hassasiyet göstermekteyiz. Bu
do¤rultuda kamuoyunda farkl› konular
ana planda iken bir anda ortaya at›lan ve
fazla gündemde kalmaya f›rsat vermeden
yürürlü¤e giren Vak›flar Kanunu’nu,
temelini yüce önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün att›¤› ve cumhuriyetin
müeyyidesi olarak nitelendirdi¤i
fakültemizde yeniden de¤erlendirip önce
gelece¤in hakim, savc› ve avukat
adaylar›, sonra da kamuoyunu
bilinçlendirme amac›yla tart›flmaya
sunduk. Bu do¤rultuda bu konuda farkl›
görüflleri olan ve kanunun yap›m

sürecinde bizzat bulunmufl büyüklerimizi
davet ederek genç hukukçular olarak
amac›m›z›n siyasi bir rant de¤il tamamen
objektif bir bak›fl aç›s› do¤rultusunda
gerçekleri oldu¤u gibi aktarmak,
do¤rular›yla ve yanl›fllar› ile kanunu
oldu¤u gibi de¤erlendirmek oldu¤unu
gösterdi¤imizi düflünüyorum. Hukukçu
olman›n gereklerini yerine getirmek ve
ülkemizin menfaatlerini ön plana
ç›kararak mesleki anlamdaki görevimizi
ifa etmek, milletimize karfl›
sorumlulu¤umuzdur ve genç hukukçular
olarak bu sorumlulu¤un fark›nday›z.”

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde her y›l geleneksel

olarak, ö¤renci topluluklar›ndan Genç
Mülkiyeliler Toplulu¤u taraf›ndan
düzenlenen “Kariyer Günleri”, bu y›l 14-
15 Nisan 2008 tarihleri aras›nda çok
say›da özel ve kamu kuruluflunun
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Kurulufllar›n,
kendilerini tan›tarak çal›flma olanaklar›
hakk›nda bilgi verdi¤i “Kariyer
Günleri”ne, Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l›
Gelirler Kontrolörlü¤ü, Mali Suçlar›
Araflt›rma Kurulu, Hesap Uzmanlar›
Kurulu ve Teftifl Kurulu, Hazine
Müsteflarl›¤›, Ankara Sanayi Odas›,
International Students Club, Kariyer
Dan›flmanl›¤› ve ‹nsan Kaynaklar›n›
Gelifltirme Derne¤i, LÖSEV, Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurulu, D‹SK,
Garanti Bankas›, Ulusal Ajans, Gümrük
Müsteflarl›¤›, KOSGEB, Mezun Akademi,
Baflbakanl›k, Ziraat Bankas›, Price
Waterhouse Coopers ve Rakabet Kurulu
kat›ld›.
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FFrreeiibbuurrgg  AAllbbeerrtt--LLuuddww››ggss  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn
LLiissaannssüüssttüü  PPrrooggrraammllaarr››,,  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  TTaann››tt››lldd››

Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Farmasötik Kimya

Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri Prof. Dr.
Esin Ak› ve Prof. Dr. ‹smail Yalç›n,
Medisinal Kimya alan›nda gösterdikleri
bilime katk› ve uluslararas› iflbirli¤ini
gelifltirme aktiviteleri nedeniyle
International Scientific Partnership
Foundation taraf›ndan birer "fieref
Madalyas›" ve diploma ile
ödüllendirildiler.

Avrupa ülkeleri, Balt›k ülkeleri, ABD,
Kanada, Pakistan, Hindistan, Japonya,
Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldavya,
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan,
Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan,
Özbekistan ve Türkmenistan’› kapsayan

bir Dünya co¤rafyas› üzerinde, yeni
ilaçlar›n araflt›r›lmas›, gelifltirilmesi ve
uygulamas› alan›nda çal›flmalar yürüten
bilim insanlar›n› biraraya getirmek
amac›yla 2001 y›l›nda Moskova’da
kurulmufl bulunan uluslararas› bir vak›f
olan International Scientific Partnership
Foundation, bu alanda bilime verdikleri
katk› ve uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirme
aktiviteleri nedeniyle baflar›l› buldu¤u
bilim insanlar›n›, ifladamlar›n› ve halktan
kiflileri her y›l diploma ve madalya ile
ödüllendiriyor.

Çeflitli uluslar›n seçkin bilim adamlar› ve
ifladamlar›ndan oluflan International
Scientific Partnership Foundation
Mütevelli Heyeti taraf›ndan ödüle lay›k

görülen Prof. Dr. Ak› ile Prof. Dr. Yalç›n,
fieref Madalya ve diplomalar›n›, ‹stanbul
The Marmara Otel’de gerçekleflen 6th

AFMC International Medicinal Chemistry
Symposium’un aç›l›fl oturumunda,
International Scientific Partnership
Foundation Mütevelli Heyeti Baflkan›
Prof. Dr. Victor G. Kartsev taraf›ndan
düzenlenen bir törenle ald›lar.

PPrrooff..  DDrr..  BBeeyyzzaa  BBiillggiinn’’ddeenn,,  ‹‹ssllaammddaa  ÖÖrrttüünnmmee KKoonnffeerraannss››

PPrrooff..  DDrr..  ‹‹nnccii  SSaann’’aa,,
EE¤¤iittiimm  OOnnuurr  ÖÖddüüllüü

Üniversitemiz ‹lahiyat Fakültesi
emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr.

Beyza Bilgin, T›p Fakültesi Üroloji
Anabilim Dal›’n›n 19 Mart 2008 tarihinde
düzenledi¤i organizasyonla “‹slamda
Örtünme”yi anlatt›. ‹bni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans
Salonu’ndaki konferans›, çok
say›da sa¤l›k çal›flan› izledi.

Örtünmenin, günümüzde ucu
inanca dayand›r›lan ve buna gayret
sarfedilen bir konu oldu¤unu
söyleyen Prof. Dr. Bilgin, Diyanet
‹flleri Baflkan›’n›n, “baflörtüsünün

bin y›ld›r uygulanan bir gelenek”
oldu¤uyla ilgili sözlerine de at›fta
bulunarak, bin y›ld›r uygulanan baflka
gelenekler de oldu¤unu; evlilik ve
kad›nlar›n evde oturmas› gibi geleneklerin
de geri mi gelece¤ini sordu.

Prof. Dr. Bilgin, baflörtüsünü
ilk kez Kur’an’›n
bafllatmad›¤›n› da belirterek,
baflörtüsünün ilk bafllarda bir
inanç konusu de¤il, güvenlik
konusu oldu¤unu, kad›nlar›n
tacizlerden korunmas› için
getirildi¤ini de anlatt›.

Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr.
‹nci San, Ulusal E¤itim Derne¤i
taraf›ndan geleneksel hale getirilerek her
y›l da¤›t›lan “E¤itim Onur Ödülü”nü
kazand›. Prof. Dr. San ödülünü 24 Kas›m
Ö¤retmenler Günü’nde düzenlenen
törenle ald›.

Petrol-‹fl Sendikas› toplant› salonunda
düzenlenen törende Prof. Dr. Serap Etike
“Sanat E¤itimcisi Prof. Dr. ‹nci San”, Dr.
Ayfle Okvuran da “Prof. Dr. ‹nci San’›n
Drama Alan›na Katk›lar›” bafll›kl› birer
konuflma yapt›.

Uluslararas› Çocuk ve Gençlik Tiyatrolar›
Birli¤i Türkiye Merkezi’nin ve Ça¤dafl
Drama Derne¤i’nin kurucular› aras›nda
yer alan Prof. Dr. San, Sanat E¤itimcileri
Derne¤i’ni de kuran isim. Türkiye’de
sanat e¤itiminin geliflmesine yapt›¤›
katk›larla tan›nan Prof. Dr. San, ülkemizin
yan›s›ra Almanya ve ‹ngiltere’de de sanat
e¤itimi üzerine çeflitli çal›flmalar yapt›.

A lmanya’n›n en önde gelen
üniversitelerinden Freiburg Albert-

Ludwig Üniversitesi ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Sevtap Kestel,
üniversitenin
Integrated Master
Program›n›
tan›tmak üzere
1 Nisan 2008
tarihinde Tando¤an
Merkez Yerleflke
K›rm›z› Salon’da
bir konferans

sundu. Üniversitenin, Almanya’daki
üniversiteler aras›nda en üst s›rada
oldu¤unu belirten Doç. Dr. Kestel,
tan›t›m›n› yapt›¤› Integrated Master
Program›n›n (IMP), “Ekonomi
Politikas›”, “Finans” ve “‹nternet
Ekonomisi” dallar›ndan olufltu¤unu, bu
bölümleri bitirenlerin, ekonomiyle ilgili
her türlü kurumlarda çal›flabildi¤ini
belirtti. “‹nternet Ekonomisi” bölümünde,
internet uygulamalar›n›n ekonomik ve
teknik yönden ele al›nd›¤›n›, a¤-
ekonomisi prensipleri, e-ticarette

fiyatland›rma, ürünlendirme ve da¤›t›m
kararlar›, internet güvenli¤i, bilgi
teknolojileri ve telematik bütünleflmeleri
ve stratejik yönetim, “Yeni Ekonomi”nin
ortaya ç›kmas›nda gerekli olan
mekanizmalar, “Eski Ekonomi”nin
adaptasyonu için uyumluluk flartlar›,
organizasyonu, insan kaynaklar›, strateji
ve kolektif yönetim üzerindeki etkileri
konusunda e¤itim verildi¤ini kaydetti.
Bilgi, koordinatör Manuela Moll’un
manuela.moll@vwl.uni.freiburg.de
adresinden al›nabiliyor.
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Üniversitemiz Avrupa
Topluluklar› Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi (ATAUM)
ile Türkiye-AB Derne¤i, 14
Nisan 2008 tarihinde ATAUM
Salonu’nda düzenledi¤i “Nas›l
Bir Avrupa Birli¤i’ne
Girmeliyiz” konulu
“Düflünceler Günü” ile Avrupa
Birli¤i’nin hiçbir aday ülkeden
istemedi¤i ama Türkiye’nin
yapmas›n› istedi¤i uygulamalar
nedeniyle toplumda azalan AB
destekçili¤ini ve insanlar›m›z›n
beklentilerini masaya yat›rd›.

ATAUM Müdürü ve
Türkiye-AB Derne¤i Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Ça¤r› Erhan, Türkiye-AB
Derne¤i Genel Baflkan› Prof. Dr. Haluk
Günu¤ur, AB Genel Sekreteri Büyükelçi
O¤uz Demiralp ve AB Komisyonu
Türkiye Delegasyonu’ndan Diego
Mellado’nun yapt›¤› aç›l›fl konuflmalar›yla
bafllayan toplant›da, AB Uyum
Komisyonu Üyeleri Milletvekilleri Prof.
Dr. Hüseyin Pazarc›, Prof. Dr. Mithat
Melen, Onur Öymen, Lütfi Elvan ve AB
Dönem Baflkan› Slovenya Büyükelçisi
Mitja Strukelj düflüncelerini aç›klad›.
Toplant›da son olarak da dokuzuncu
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel
konufltu.

ATAUM Müdürü Doç. Dr. Ça¤r›
Erhan, toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, AB treninin Türkiye
aç›s›ndan çoktan raydan ç›kt›¤›n›, tekrar
raya oturtulmas› için her iki taraf›n da
ciddi çaba göstermesi gerekti¤ini
belirtti. Türkiye’nin, yapabilece¤inin en
fazlas›n› yapt›¤›n›, gelece¤e yönelik
s›k›nt›lar yaratabilecek reformlar› bile
gerçeklefltirdi¤ini kaydeden Doç. Dr.
Erhan, bütün bunlara ra¤men Türkiye’nin
üyeli¤inin, K›br›s Rum Kesimi’nin
üyeli¤ine kurban edildi¤ini, ço¤u Avrupal›
diplomat›n da K›br›s sorunu çözülmeden
K›br›s Rum Kesimi’nin AB’ye
al›nmas›n›n yanl›fll›¤›n› dile getirdi¤ini
vurgulad›. 

Türkiye-AB Derne¤i Genel Baflkan›
Prof. Dr. Haluk Günu¤ur da AB üyeli¤i
aç›s›ndan duydu¤u hayal k›r›kl›¤›n› dile

getirdi. “Ben bile AB’ye duydu¤um
güveni yitirmeye bafllad›m” fleklinde
konuflan Prof. Dr. Günu¤ur, Fransa
Cumhurbaflkan› Sarkozy taraf›ndan,
Türkiye için Akdeniz Birli¤i’nin
önerilmesinden son derece üzüldüklerini,
Türkiye, Rumlar›n uçak ve gemilerine
limanlar›n› açmad›¤› için 35 bafll›ktaki
müzakerelerin bafllayamad›¤›n› belirterek,
“Türk taraf›n›n yükümlülü¤ü var da
AB’nin yükümlülü¤ü yok mu?” dedi. 

Avrupa’n›n, 12, 15, 25, 27 ve ileride
daha çok say›da ülkenin tekelindeki bir
co¤rafya olmad›¤›n› da söyleyen Prof. Dr.
Günu¤ur, “Kald› ki Avrupa, bir ülkenin,
ya da bir örgütün de¤il, bir k›tan›n ad›d›r.
Örgüte daha önce üye olan ülkelerin,
sonra gelecek ülkelere kap›lar›n› kapama
ve k›tan›n ad›n› bir örgüt ile özdefl k›lma
lüksü olamaz. O nedenle, bu yafll› k›ta
üzerinde topra¤› bulunan tüm ülkelerin,
gerekli kriterleri yerine getirmeleri
durumunda AB’ye kat›lmalar› onlar›n en
do¤al ve yads›namaz hakk›d›r” dedi.

Maç bafllad›ktan sonra kalelerin
yerinin de¤ifltirilemeyece¤ini de belirten
Prof. Dr. Günu¤ur, ama AB’deki kimi

liderlerde bunun görüldü¤ünü de
anlatarak, Avrupa’n›n, “‹kinci Dünya
Savafl›’ndan 90’l› y›llara kadar geçen
yar›m asra yak›n bir sürede bar›fl ve
güvenlik içinde yaflamas›n›n, NATO’nun
en güçlü iki ordusuna sahip olan Türkiye
ve ABD sayesinde gerçekleflti¤ini ve bu
ülkere birer diyet borcu oldu¤unu asla
unutmamas› gerekti¤ini” dile getirdi. 

AB Genel Sekreteri Büyükelçi O¤uz
Demiralp ise AB’nin yapmas› gerekenin,
“Ahde vefa” oldu¤unu, üyelik flartlar›n›n
üzerine gölge düflürülmemesi,
Türkiye’nin, yapmas› gerekenleri yap›nca
üye olmas› gerekti¤ini belirtti. AB’nin
Türkiye’ye karfl› objektif olmas›, çifte
standart yapmamas› gerekti¤ini de belirten
Demiralp, AB’nin yapt›¤› tarama
sürecinin de çok yavafl iflledi¤ini, bunun
da Türkiye’deki iste¤i azaltt›¤›n›
vurgulad›. Avrupal› siyasetçilerin,
Türkiye’nin olumsuz imaj› üzerinden
siyaset yapt›¤›n›, bu politikac›lar›n daha
dürüst davranmas› gerekti¤ini dile getiren
Demiralp, AB’de Türkiye’ye karfl› olan
az›nl›k bir grup bulundu¤unu ama tüm AB
üyelerini böyle görmemek gerekti¤ini,
AB’de ikincil konumdaki siyasetçilerin
Türkiye aleyhindeki konuflmalar›n›n da
Türkiye’de gere¤inden fazla
büyütüldü¤ünü belirtti. Bu konuflmalar›n
AB’yi ba¤lamad›¤›n›, K›br›s konusunda
da Türkiye’nin hakl› oldu¤unu vurgulayan
Demiralp, bu konuda s›k› durmak
gerekti¤ini, ek protokolün haks›z bir karar
oldu¤unu kaydetti. AB hibe programlar›
kapsam›nda 30 bin ö¤rencinin Avrupa’ya
giderek e¤itim ald›¤›n›, hibe
programlar›n› kullanarak kendimizi
gelifltirmeye devam etmemiz gerekti¤ini
sözlerine ekledi.

NNaass››ll  BBiirr  AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii’’nnee  GGiirrmmeelliiyyiizz??
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AB Gençlik Program› kapsam›nda
projeler gelifltirmek, üniversitemiz

ö¤rencilerinin uluslararas› platformlarda
yer almalar›na olanak tan›mak, ayn›
zamanda giderek bireyselleflen gençli¤i
harekete geçirmek için 2007 y›l›n›n
Kas›m ay›nda ‹letiflim Fakültesi ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Mine Gencel Bek’in
dan›flmanl›¤›nda kurulan “Uluslararas›
Ar-Ge Toplulu¤u” ilk meyvelerini ald›. 

fiubatta baflvurular› yap›lan iki adet
AB Gençlik De¤iflim projesinin sonuçlar›
“Kabul” olarak aç›kland›. Bu iki projede
Almanya, Romanya, ‹talya, Slovenya,
Letonya ve Portekiz ülkelerinden gelecek
kat›l›mc›lar ortakl›k edecek.

Topluluk üyelerinden oluflturulan
“UAG-S.O.S-‹LEF”in “Shaping the
future, Transcending the borders-Yar›n›
flekillendirmek, s›n›rlar› aflmak” bafll›kl›
projesi, 30 A¤ustos-9 Eylül tarihleri
aras›nda Almanya, Romanya ve
Letonya’n›n ortakl›klar› ile Ankara
merkezde ÇEDAM (Çocuk ve Ergen
Dan›flma Dayan›flma Merkezi) ve ÖZ-
GE-DER (Özgürlü¤ünden Yoksun
Gençlerle Dayan›flma Derne¤i)
kurulufllar›n›n desteklerini de alarak
gerçeklefltirilecek. Proje tak›m›, 11 gün

boyunca yurtlarda yaflayan ve
dezavantajl› olan çocuklar ile atölye
çal›flmalar› yaparak, foto¤raf ve tiyatro
çal›fltaylar› ile çocuklar›n özgüven
kazanmalar›na destek olmaya çal›flacak.

“UAG-Genç Bak›fl Grubu”nun
“European Youth On The Film Ribbons-
Avrupal› Gençlik Film fieritlerinde”
bafll›kl› projesi ise 18-27 A¤ustos
tarihleri aras›nda Portekiz, ‹talya,
Slovenya ve Romanya’n›n ortakl›klar› ile
Ankara-Merkez ve Ankara-Ayafl’ta, Ayafl
Belediyesi’nin desteklerini de alarak
gerçeklefltirilecek.

Proje tak›m›, “Kültürler aras›
diyalog” ve “Ortak Avrupa kültürü”
temalar›n› esas alarak ortaklar› ile
birlikte k›sa film senaryolar› yazacak,
filmler çekecek ve sonucunda halka aç›k
bir gösterim yapacak. Yerele katk›y›
art›rmak ad›na projeyi Ayafl’ta
gerçeklefltirmek isteyen tak›m, bu sayede
uluslararas› bir organizasyon ile Ayafl
ilçesinin tan›t›m›na da katk›da bulunmay›
hedefliyor. Proje sonunda elde edilen
filmler ile ulafl›lmak istenen hedef ise
farkl› kültürlerden de olsa ortak de¤erlere
sahip olundu¤unu göstermek olarak
aç›klan›yor.

27'inci Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali kapsam›nda gerçeklefltirilen
Nokia Nseries K›sa Film Yar›flmas›’na
Ankara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi’nden kat›lan,  yönetmenli¤ini
Eray Mert’in yapt›¤› “Darbe” adl› k›sa
film, 8 Nisan 2008 tarihinde yap›lan
törenle ikincilik ödülünü ald›. 

‹ki aflamal› olan yar›flman›n ilk
aflamas›nda “Evladiye” adl› k›sa filmiyle
350 film aras›ndan ilk 10’a kalan Eray
Mert, ikinci aflamada Nokia N95 cep
telefonuyla yeni bir k›sa film çekmeye
hak kazand›. Bu cep telefonuyla çekti¤i
“Darbe” adl› k›sa filmi ikincilik ödülüne
de¤er görüldü. Eray Mert bu filminde
1971 ve 1980 y›llar› aras›nda yaflananlar›
farkl› bir bak›fl aç›s›yla iki kifli üzerinden
görsellefltirerek anlat›yor. Yar›flman›n bu
y›lki jüri üyeleri, ödüllü yönetmen Nuri
Bilge Ceylan, sinema elefltirmeni Alin
Taflç›yan, görüntü yönetmeni Gökhan
At›lm›fl, Nokia Türkiye Pazarlama
Müdürü Sertaç fiener ve ‹stanbul Film
Festivali Direktör Yard›mc›s› Kerem
Ayan’d›. 

Eray Mert, geçti¤imiz y›l birincisi
gerçeklefltirilen Nokia Nseries K›sa Film
Yar›flmas›’nda da Kaz›m Ada adl› filmiyle
üçüncülük ödülünü alm›flt›. 

Bu y›lki yar›flmada, yönetmenli¤ini
Lokman Do¤mufl ve Erkan Eseno¤lu’nun
yapt›¤› “Hiç” adl› deneysel film birincilik
ödülünü al›rken, Candafl fiiflman’›n
yönetmenli¤ini yapt›¤› Retori adl›
deneysel film üçüncülük ödülünü ald›. 

IIEEEEEE  RRaaddaarr  KKoonnffeerraannss››
ÖÖ¤¤rreennccii  MMaakkaalleessii  YYaarr››flflmmaass››nnddaa  FFiinnaallee  KKaalldd››kk

‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii  UUlluussllaarraarraass››  AArr--GGee
TToopplluulluu¤¤uu’’nnddaann,,  UUlluussllaarraarraass››  ‹‹kkii  PPrroojjee

HHuukkuukk  FFaakküülltteessii
SSaannaall  KKüüttüüpphhaannee
MMüüzzeessii  AAçç››lldd››

TT››pp  FFaakküülltteessii
HHaallkkooyyuunnllaarr››
EEkkiibbiinniinn  BBaaflflaarr››ss››

‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii,,  
NNsseerriieess  KK››ssaa  FFiillmm
YYaarr››flflmmaass››nnddaa  ‹‹kkiinnccii

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü'nde

Doktora ö¤renimi gören Bölüm Araflt›rma
Görevlilerinden Ali Önder Bozdo¤an'›n,
dan›flman› Yrd. Doç. Dr. Murat Efe ile
birlikte yazd›¤› "Ant Colony Optimization
Heuristic for the Multidimensional
Assignment Problem in Target Tracking"
bafll›kl› makalesi, her y›l düzenlenen ve

IEEE taraf›ndan desteklenen Uluslararas›
Radar Konferans›n›n Ö¤renci Makalesi
yar›flmas›nda finale kald›. 

Teknik kalite, yararl›l›k ve yenilik
aç›s›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucu
finale kalan makalenin son aflama
de¤erlendirmesi 27-29 May›s tarihleri
aras›nda ‹talya'n›n Roma kentinde
düzenlenecek konferans s›ras›nda

yap›lacak. Son aflamada, makalelerin
yazarlar›, makale sunumlar›n›n aç›kl›¤› ve
makaleleri ile ilgili sorulara verdikleri
cevaplar›n yeterlili¤i aç›s›ndan
de¤erlendirilecek. 

Ali Önder Bozdo¤an'›n konferansa
kat›l›p sunumunu yapabilmesi için
Mühendislik Fakültesi taraf›ndan maddi
destek sa¤land›.

Üniversitemiz T›p Fakültesi Halk
Oyunlar› Toplulu¤u, 11-13 Nisan

2008’de Amasya’da düzenlenen
“Üniversiteler Aras› Halk Oyunlar› Grup
Birincili¤i Yar›flmas›nda” kendi
kategorisinde birinci oldu.
Ekibimiz, iki hafta sonra Marmaris’te
düzenlenecek olan Üniversiteler Aras›
Spor Oyunlar› Halk Oyunlar›
Kategorisinde, Türkiye Finallerine
kat›lmaya hak kazand›.

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde
sergilenmekte olan 135 paha

biçilmez eser, en son teknoloji
kullan›larak, hiç bir zarar görmeksizin
tarand› ve say›sal ortama aktar›ld›.

Yaklafl›k 100 bin sayfadan oluflan bu
kolleksiyona
http://auhf.ankara.edu.tr/muze
adresinden ulafl›labiliyor.



RReekkttöörr  PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AArraass,,
SSoonn  KKeezz  AAkkaaddeemmiikk  KKuurruullllaarrddaa  BBiillggii  VVeerriiyyoorr
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras, göreve bafllad›¤›ndan

beri her y›l fakülte akademik kurullar›n›
ziyaret ederek gerçeklefltirdi¤i,
Üniversitemizdeki geliflmelerle ilgili bilgi
verme gelene¤ini bu y›l son kez yap›yor.

‹ki dönem üst üste rektörlük görevine
seçildi¤ini ve bu y›l A¤ustos ay›nda görev
süresinin yasal olarak sona erece¤ini
hat›rlatan Prof. Dr. Aras, Üniversitemizde
bu y›l yaflanan geliflmelerle, sekiz y›lda
elde edilen aflamalar› özet halinde
anlat›yor.

Üniversitemize verilen kaynaklara
bak›ld›¤›nda, elde edilen bilimsel üretimin
dünya ölçe¤inde oldu¤unu söyleyen Prof.
Dr. Aras, bir ABD üniversitesinin y›ll›k
bütçesinin 4-5 milyar dolar olmas›na
ra¤men, Üniversitemizde sadece 40
milyon YTL ile araflt›rmalar yap›ld›¤›n›
kaydetti. Ankara Üniversitesi’nde kendi
döneminde en fazla biliflim alt yap›s›na
yat›r›m yap›ld›¤›n› anlatan Prof. Dr. Aras,
yine biliflim altyap›s›yla ilgili olan
ö¤renme merkezlerinden ikisinin Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi ile Tando¤an
Merkez Yerleflke’de aç›ld›¤›n›,
önümüzdeki dönemde de D›flkap›

Biyoteknoloji Enstitüsü

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Yerleflkesi ile Cebeci Yerleflkesi’nde birer
ö¤renci merkezinin aç›laca¤›n› belirtti.
Üniversitemizin önemli yat›r›m yapt›¤›
elektronik kütüphane konusunda da bilgi
veren Prof. Dr. Aras, e-kütüphaneye
evden de ba¤lan›labilece¤ini, bunun için
telekomdan statik ‹P almak gerekti¤ini,
bunun ayl›k ücretinin yaln›zca iki ytl
oldu¤unu vurgulad›. 

Göreve geldi¤i 2000 y›l› ile 2007 y›l›
aras›nda, ö¤renciler taraf›ndan Ankara
Üniversitesi’nin tercih edilirli¤inin gözle
görülür flekilde artt›¤›n› belirten Prof. Dr.
Aras, 2000 y›l›nda, üniversite s›nav›nda
EA-SAY-SÖZ bölümlerinde ilk 2000’e
girenlerden yaln›zca 186’s›
Üniversitemize tercih etmiflken 2007
y›l›nda bunun 710’a ç›kt›¤›n› kaydetti.

Üniversitemizin Erasmus
program›ndan yararlanma olanaklar›n›
anlatan Prof. Dr. Aras, Erasmus’tan daha
fazla ö¤retim üyesinin yararlanmas›n›
istediklerini, TÜB‹TAK taraf›ndan projesi
desteklenen üçüncü üniversite
oldu¤umuzu da kaydetti.

Üniversitemizdeki 2000-2008 y›llar›
aras›nda gerçekleflen geliflmeleri de
anlatan Prof. Dr. Aras, bunlar›n belli

bafll›lar›n›n flunlar oldu¤unu söyledi:
• Mühendislik Fakültesi kuruldu.

(30 Nisan 2001) 
• Yabanc› Diller Yüksekokulu kuruldu.

(26 Ocak 2002)
• Ankara Üniversitesi Uzaktan E¤itim

Merkezi (ANKUZEM) aç›ld›.
(12 fiubat 2002)

• Krefl binas› yap›larak hizmete girdi.
(03 Haziran 2002)

• Ankara Üniversitesi Sürekli E¤itim
Merkezi (ANKÜSEM) aç›ld›
(24 Nisan 2002)

• Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu;
araflt›rma ve e¤itim çal›flmalar› bafllat›ld›.
(02 Ekim 2002)

• Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
için yeni bina yap›ld›. (15 May›s 2003)

• Dikimevi Kampusu yeniden
canland›r›larak modern bir hale 
getirildi. (Geriatri Bölümü hizmete girdi.)
(16 May›s 2003)

• Sa¤l›k, Kültür ve Spor Dairesi
modernize edildi. (29 May›s 2003)

• Y›ld›r›m Beyaz›t Yurdu hizmete
girdi. (01 Ekim 2003)

• Tando¤an Kampusu Rekreasyon
Alan› hizmete girdi. (24 Ekim 2003)

RReekkttöörr  PPrrooff..  DDrr..  NNuussrreett  AArraass,,
AAkkaaddeemmiikk  KKuurruullllaarrddaa  SSoonn  KKeezz  BBiillggii  VVeerriiyyoorr
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Uzaktan E¤itim Merkezi
Elektron Mikroskop Birimi

Devlet Konservatuvar› Binas›
Gölbafl›’ndaki Yabanc› Diller Yüksekokulu

‹lkö¤retim Okulu’nun Yeni Binas›

Ö¤renme Merkezi

Elmada¤ Meslek Yüksekokulu

• Gümüfldere Yerleflkesi, Zirai
Donat›m Kurumu’ndan Üniversitemize
devredildi. (Mart 2003)

• Özel ‹lkö¤retim Okulu için yeni
binalar yap›ld›. (12 Eylül 2005)

• Ankara Üniversitesi, Erasmus
Beyannamesini ald›. (2004)

• Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler
Birli¤i’nin denetiminden geçti.
(12 Ekim 2005)                                          

• Sualt› Arkeolojik Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi aç›ld›.
(Türkiye’de ilk) (21 Ekim 2005)

• Yüzme Havuzu bitirilerek faaliyete
geçirildi. (25 Aral›k 2005)

• Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
(TEKNOPARK) kuruldu. (17 Mart 2006)

• Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
tamamen yenilendi. (6 Kas›m 2006)

• ‹bni Sina Hastanesi Acil Servisi infla
edildi, Türkiye’nin en büyük acil 
servisi haline getirildi. (07 Kas›m 2006)

• Nükleer Bilimler Enstitüsü kuruldu;
araflt›rmalar›na bafllad›. (28 Kas›m 2006)

• Ö¤renci ‹flleri merkezileflti.
(Aral›k 2006)

• Veteriner Fakültesi, uluslararas›
akreditasyondan geçti. (17-18 fiubat 2007)

• ‹ki kez resim-heykel sempozyumu
düzenlendi. (21 May›s 2007) 

• Göz Bankas› yenilenerek Göz
Hastanesine dönüfltürüldü. (4 Ekim 2007) 

• Ziraat Fakültesi Müzesi aç›ld›.
(21 Aral›k 2007)

• Ö¤renme Merkezleri aç›ld›.
(7 Kas›m 2007 - 28 Aral›k 2007)

• Ak›ll› S›n›flar aç›ld›. (2006-2007)
• Elmada¤ Meslek Yüksekokulu

aç›ld›. (12 Aral›k 2007)
• Merkez Yerleflke Elektron

Mikroskop Birimi kuruldu. (2007)
• ‹lahiyat Fakültesi Ek Bina ‹nflaat›n›n

yap›m›na baflland›. (2007)
• 50. Y›l Kampusunda Yabanc› Diller

Yüksekokulu inflaat› bitirildi. (2007)
• Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin

restorasyonu tamamland›. (9 Ocak 2008)
• ‘Cumhuriyetin Baflkenti’ albümü

kültür yay›n› olarak bas›ld›. (2008)”

Bu baflar›lar›n, kiflilerin de¤il
Üniversitenin baflar›s› oldu¤unu da
belirten Prof. Dr. Aras, bu baflar›lar için
Üniversitemizin tüm mensuplar›na
teflekkür etti¤ini söyledi. Görevi süresince
herkese haketti¤ini vermek istediklerini ve
hukuka uygun hareket ettiklerini belirten
Prof. Dr. Aras, yabanc› yay›n konusunda
hedefledikleri amac›n da üzerine
ç›k›ld›¤›n›, bundan da çok memnun
olduklar›n› belirtti. Bundan sonra
yükselmelerde yay›n say›s›ndan ziyade,
yay›na yap›lan at›fa bak›lmas› gerekti¤ini
de belirterek, baz› yay›nlar›n hiç at›f
almad›¤›n›, baz›lar›n›n ise çok fazla
ald›¤›n› söyledi. Bu iflin de üst yönetim
taraf›ndan de¤il alttan istenerek yap›lmas›
gerekti¤ini sözlerine ekledi. 
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

Ankara Üniversitesi Kürek Tak›m›,
5-6 Nisan 2008 tarihlerinde

Eskiflehir’de yap›lan Bahar Kupas›
Olimpiyatlar›na gidecek milli tak›m
sporcular›n› seçme yar›fllar›nda,
Büyüklerde befl birincilik ve befl ikincilik
alarak, befl alt›n ve befl gümüfl; gençlerde
ise befl alt›n, dört gümüfl ve bir bronz
madalya kazand›. 

Bu sonuçlarla, Üniversitemiz
ö¤rencilerinden Ak›n Agzer Çiçek ve
Gizem fien Olimpik Milli Tak›ma girmeye
hak kazand›.

Millilerimiz, Anadolu Üniversitesi’nde
yap›lan kamp sonras› Kalifikasyon
yar›fllar›na kat›lmak üzere, yurt d›fl›ndaki
yar›flmalarda ülkemizi temsil ederek
Olimpiyatlar için vize almaya çal›fl›yorlar.

Üniversitemiz Kano Tak›m›
sporcular›ndan Veteriner Fakültesi
ö¤rencisi Ak›n A¤zer Çiçek, Milli Tak›m
sporcusu olarak, bütün ülkelerin kat›ld›¤›,
olimpiyatlar öncesi yap›lan Fransa
uluslararas› kano yar›flmalar›nda birinci
gelerek ülkemize alt›n madalya
kazand›rd›.

KKaannoo  SSppoorrccuullaarr››mm››zz,,  OOlliimmppiiyyaatt  YYoolluunnddaa

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi
ö¤renci temsilcili¤i, toplumda

önemli bir konu olarak nitelendirilen
kanserli çocuklara vurgu yapmak ve
toplumun kanserli çocuklara yard›m etme
duyarl›l›¤›n›n artmas› amac›yla bu y›l ilk
kez olarak hal› saha futbol turnuvas›
düzenledi. Ö¤renciler taraf›ndan yo¤un
ilgi gösterilen turnuvan›n final maç› 15
Nisan 2008 tarihinde “Aç›k ‹hale” ve
“Konkardato” tak›mlar› aras›nda Kurtulufl
Park› hal› sahas›nda yap›ld›. Maç› 6-2
“Aç›k ‹hale” kazand›. Ünlü hakem Metin
Tokat’›n yönetti¤i maç› ö¤rencilerin yan›
s›ra gazeteci yazar Nihat Genç de izledi.
Turnuvan›n kupas›n›, Dekan Prof. Dr.
Metin Feyzio¤lu ad›na, Yönetim Kurulu

Üyesi Doç. Dr. Süleyman Baflterzi verdi. 
LÖSEV’in de bir stand açt›¤›

turnuvayla ilgili bilgi veren Hukuk
Fakültesi ö¤renci Temsilcisi O¤uzhan
Güzel, gelece¤in hakim, savc› ve avukat
adaylar› üzerinde kanserli çocuklarla ilgili
duyarl›l›¤›n oluflmas›n› sa¤lamay›
amaçlad›klar›n› belirterek, “S›n›rl›

HHuukkuukk  FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreennccii  TTeemmssiillcciillii¤¤iinnddeenn,,
LLÖÖSSEEVV  YYaarraarr››nnaa  BBiirriinnccii  HHaall››  SSaahhaa  TTuurrnnuuvvaass››

harçl›klar›ndan bir pay ay›rarak bu
yard›m› esirgemeyen genç hukukçular›n,
toplum önünde mükemmel bir örnek
teflkil ettikleri flüphesizdir” dedi. Güzel,
büyük futbol kulüplerine gönderdikleri
davet mektuplar›n›n muhatap
al›nmad›¤›n›, bunun da kendilerini çok
üzdü¤ünü kaydetti. 


