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karar› ile “Olas›l›k, istatistik ve
matematik bilim alanlar›n›n kuram ve
yöntemlerini uygulamal› bilimlere ve
insan yaflam›n› do¤rudan etkileyen
uygulama alanlar›na büyük bir ustal›kla
aktaran ve böylelikle bu temel bilim
alanlar›na önemli katk›lar›; bilim
insanlar›na, bireylere ve toplumlara
çok etkili yararlar sunan çal›flmalar›
nedeniyle” verildi.
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• 2, 3’TE

Fizik Mühendisli¤i Bölümü’nde
Mart 2006’da aç›lan Optik
Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›, geçen k›sa sürede
ülkemizin optik konusunda en
geliflmifl araflt›rma
laboratuvarlar›ndan biri ve
çizgisel olmayan optik konusunda
ise tek araflt›rma laboratuvar›
konumuna geldi.• 4, 5’TE

Ankara Üniversitesi, 1946 y›l›nda
kuruldu¤undan beri verdi¤i Onursal
Doktora Unvanlar›n›n 43’üncüsünü K.
Leuven ve Amsterdam Üniversiteleri
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Marc J.
Goovaerts'e verdi. 

Prof. Dr. Goovaerts'e Onursal
Doktora Unvan›, Fen Fakültesi’nin
önerisi ve Ankara Üniversitesi
Senatosu’nun 29 Ocak 2008 tarihli

AArraaflfltt››rrmmaa  LLaabboorraattuuvvaarr››nnddaa,,  
PPuummpp--PPrroobbee
SSppeekkttrroosskkooppiissii  KKuurruulldduu

OOppttiikk  MMaallzzeemmeelleerr

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nin,
Türkiye’nin diline, kültürüne,
tarihine ve co¤rafyas›na yapt›¤›
katk›lar, 14-16 May›s 2008
tarihleri aras›nda düzenlenen
uluslararas› bir sempozyumla
irdelendi. • 6’DA

CCuummhhuurriiyyeett  vvee  DDTTCCFF

Güney Kore E¤itim, Bilim ve
Teknoloji Bakanl›¤›na ba¤l›,
“Uluslararas› E¤itimi Gelifltirme
Milli Enstitüsü (NIIED)”, 2 May›s
2008 tarihinde Üniversitemiz Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde
“Kore E¤itim Fuar›” düzenledi. 

Üniversitemizde geleneksel olarak
her y›l may›s ay›nda
gerçeklefltirilen Bahar fienli¤i’nde
bu y›l da birbirinden ünlü
flark›c›lar ve amatör müzik
gruplar› sahne ald›. 

• 7’DE

KKoorree  EE¤¤iittiimm  FFuuaarr››
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee

GGeelleenneekksseell
BBaahhaarr  fifieennllii¤¤ii

Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar› Özel Lisesi müzik
grubu LUNASTELLA (Ay-Y›ld›z),
3 May›s 2008 tarihinde Anatolia
Showland’de Hürriyet Ankara
Gazetesi ve Çankaya
Belediyesi’nin iflbirli¤i ile 34
grubun seslendirdi¤i 80 parça ile
yap›lan Liseleraras› Genç Nota
Müzik Yar›flmas›’n›n, Düzenleme
Dal›’nda birinci oldu. • 9’DA

Üniversitemizin yay›nlad›¤›
“Cumhuriyetin Baflkenti” adl›
foto¤raf katalo¤unun internetten
yay›nlanmas› için çal›flmalar›n
sürdürüldü¤ü bildirildi. • 8’DE

• 14,15,16,17’DE

CCuummhhuurriiyyeettiinn
BBaaflflkkeennttii  AAllbbüümmüü
WWeebb  iiççiinn  HHaazz››rrllaann››yyoorr

FFaarrkkll››  BBiirr  ÖÖ¤¤rreennccii
KKaarriiyyeerr  MMeerrkkeezzii
Ankara Üniversitesi’nin farkl›
yerleflkelerinde s›n›rl› olarak
verilen ö¤renci kariyer
hizmetleri daha sistematik
biçimde ve Üniversitemizin
yap›s›na uygun olarak verilmeye
bafllanacak. • 11’DE
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn

Ankara Üniversitesi, 1946 y›l›nda
kuruldu¤undan beri verdi¤i Onursal

Doktora Unvanlar›n›n 43’üncüsünü K.
Leuven ve Amsterdam Üniversiteleri
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Marc J.
Goovaerts'e verdi. ‹lk onursal doktora
unvan›n› 1957 y›l›nda Thodor Heuss’e
veren Ankara Üniversitesi, çok nadir
olarak verdi¤i bu unvan›, zaman›n önemli
siyaset, bilim ve düflün insanlar›na
vermeye özen gösteriyor.

Prof. Dr. Marc J. Goovaerts'e Onursal
Doktora Unvan›, Fen Fakültesi’nin önerisi
ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 29
Ocak 2008 tarihli karar› ile “Olas›l›k,
istatistik ve matematik bilim alanlar›n›n
kuram ve yöntemlerini uygulamal›
bilimlere ve insan yaflam›n› do¤rudan
etkileyen uygulama alanlar›na büyük bir
ustal›kla aktaran ve böylelikle bu temel
bilim alanlar›na önemli katk›lar›; bilim
insanlar›na, bireylere ve toplumlara çok
etkili yararlar sunan çal›flmalar›
nedeniyle” verildi. Unvan belgesi ve
Ankara Üniversitesi Madalyonu,
Üniversitemiz Rektörlü¤ü Senato
Salonu’nda 6 May›s 2008 tarihinde
Üniversitemiz yöneticileri ile Belçika
Büyükelçili¤i yetkilileri, Prof. Dr.
Goovaerts’in efli ve dostlar›n›n kat›l›m›yla
yap›lan törenle sunuldu. Tören, Ankara
Üniversitesi Uzaktan E¤itim Merkezi
olanaklar›yla canl› olarak tüm
Üniversitemizden ve Belçika’dan da
izlendi.

Prof. Dr. Goovaerts'e Doktora
Belgesi’ni ve Madalyonunu veren Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, Üniversitemizin 62 y›ll›k akademik
yaflam›nda, yaklafl›k 1.5 y›la denk gelen

say›da onursal doktora unvan› verildi¤ini
belirterek, Prof. Dr. Goovaerts'in olas›l›k,
istatistik ve matematik bilim alanlar›nda
önemli bir yere sahip olan bir bilim adam›
oldu¤unu söyledi.

Prof. Dr. Marc J. Goovaerts de
konuflmas›nda, ald›¤› unvandan duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi. “Benden önce
unursal doktora verilen kiflileri
ö¤rendi¤imde bu kadar ünlü kifliliklerin
yer ald›¤› bu gruba dahil olman›n benim
için büyük onur oldu¤unu fark ettim.
Onursal dereceler bireysel ödüller
olmas›na ra¤men kan›mca bilimde
bireysel baflar›lar asl›nda hiçbir zaman
kiflisel de¤ildir. Bilimsel bir tak›m›n ortak
çal›flmas›n›n bir parças›d›r” dedi. 

‹lgi duydu¤u alanlarda yapt›¤›
çal›flmalar hakk›nda da bilgi veren Prof.
Dr. Marc J. Goovaerts flunlar› söyledi:

Yetmiflli y›llar›n bafllar›nda Prof.

Piessens ve Prof. Wuytack ile beraber
Say›sal ve Uygulamal› Matematik
Dergisi’ni yaratmaya karar verdik. Daha
sonralar› ise yine bununla ilgili ICCAM
kongrelerini Leuven’de bafllatt›k. 

Seksenlerin bafllar›nda ise IME
(Sigorta Matemati¤i ve Ekonomisi
Dergisi) kuruldu. Prof. R. Kaas, Prof. H.
Gerber, Prof. E. Shiu ve Prof. J.
Dhaene’nin de aralar›nda bulundu¤u
yay›n kurulu üyeleri ile halen IME’yi ve
Amsterdam’da bafllayan ilgili IME
kongrelerini yürütüyoruz.

Uluslararas› (bir kaç dile de tercüme
edilen) baz› sigorta-istatistik uzmanl›¤›
kitaplar›n›n yay›nlanmas›nda beraber
çal›flt›¤›m özellikle Prof. Kaas, Prof.
Dhaene ve Prof. Denue’e teflekkürlerimi
belirtmek isterim.

Matematik, fizik, hesap uzmanl›¤› ve
istatistik gibi farkl› uygulama alanlar›nda
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Üniversitemiz Siyasal Bilgiler
Fakültesi ö¤renci topluluklar›ndan

Genç Mülkiyeliler Toplulu¤u’nun her y›l
geleneksel olarak  ö¤rencilerin oylar›yla
belirledi¤i “Kariyerinin Zirvesindekiler”
ödülleri, 7 May›s 2008 tarihinde
düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu. 

Bu y›l Kamu Sektörü Ödülü D›fl
Ticaret Müsteflarl›¤›’na, Reel Sektör
Ödülü OYAK’a, Mali Sektör Ödülü
Sermaye Piyasas› Kurulu’na, D›fl
Politika Yorumcusu Ödülü Yal›m
Eralp’a, Ekonomi Yorumcusu Ödülü
Ercan Kumcu’ya, Gazeteci-Yazar Ödülü
Fikret Bila’ya, Kültür-Sanat Ödülü
Genco Erkal’a ve Genç Mülkiyeliler

Toplulu¤u Özel Ödülü Sedat Ergin’e
verildi. 

Törende Genç Mülkiyeliler
Toplulu¤u ad›na bir konuflma yapan
Hacer Ahi, bu y›l ilk defa yedi ayr›
kategoride ödül verdiklerini, bu
törenlerle eski mezunlar ve ö¤rencileri
bir araya getirerek mülkiyelilik ruhunu
daha da güçlendirmek
istediklerini söyledi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Celal Göle de
Genç Mülkiyeliler
Toplulu¤u’nun 13 y›ld›r büyük
çaba göstererek tan›t›m günleri
ve ifl fuar› düzenledi¤ini, ifl

katalo¤u haz›rlad›¤›n›, ayr›ca lise
ö¤rencilerine de fakülteyi gezdirdiklerini
söyledi. Bu tür etkinliklerin, ço¤u
üniversitede profesyonel kadrolar
taraf›ndan yap›lmas›na ra¤men, SBF
ö¤rencilerinin bütçelerini, kendilerinin
bulduklar›n› kaydetti. 

GGeennçç  MMüüllkkiiyyeelliilleerr  TToopplluulluu¤¤uu’’nnddaann  KKaarriiyyeerriinniinn  ZZiirrvveessiinnddeekkiilleerr

VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii
DDeekkaann››  PPrrooff..  DDrr..
‹‹bbrraahhiimm  BBuurrgguu’’yyaa
UUlluussllaarraarraass››  GGöörreevv

TTüürrkk  EEcczzaacc››llaarr››  BBiirrllii¤¤ii  HHiizzmmeett  vvee  BBiilliimm
ÖÖddüülllleerrii,,  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  EEcczzaacc››ll››kk

FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreettiimm  ÜÜyyeelleerriinniinn

çal›flma imkan›m oldu¤u için flansl›y›m.
Sigortac›l›k sektörünün sa¤lad›¤› destek
için özellikle de araflt›rmalar›m›z›
sigortac›l›¤›n gerçek dünyas›na do¤ru
yönlendiren ‘Finansal ve Sigorta Risk
Yönetimi Fortis Kürsüsü’ ve ‘Sigorta

Uzmanl›¤› Temas Program›’na destekleri
için minnettar›m.”

Ankara Üniversitesi Senatosu
taraf›ndan onursal doktora için önerilmifl
olmaktan büyük memnuniyet duydu¤unu
da belirten Prof. Dr. Goovaerts, “Sizlerin

sayesinde hayal edebilece¤imden fazlas›n›
elde etti¤imin fark›na vard›m. Ankara
Üniversitesi’ne müteflekkirim. Ankara
Üniversitesi ile Leuven-Amsterdam
Üniversitesi aras›ndaki ba¤lar›n
güçlenece¤ine de eminim” dedi.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. ‹brahim Burgu, 7-9

May›s 2008 tarihleri aras›nda
Danimarka'da gerçeklefltirilen Avrupa
Veteriner E¤itim Kurumlar› Birli¤i’nin
(EAEVE), 21. Genel Kurul toplant›s›nda
yönetim kurulu üyeli¤ine seçildi.

Türk Eczac›lar› Birli¤i Eczac›l›k
Akademisi taraf›ndan, her y›l

eczac›l›¤›n de¤iflik alanlar›nda üstün
çal›flmalar yapan eczac› bilim
adamlar›na verilen ödüllerin ikisini
Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
ö¤retim üyeleri ald›.

Eczac›l›k Fakültesi emekli ö¤retim

üyesi Prof. Dr. Mekin Tanker Türk
Eczac›lar› Birli¤i Eczac›l›k Akademisi
hizmet ödülüne ve Prof. Dr. Sibel
Özkan Türk Eczac›lar› Birli¤i Eczac›l›k
Akademisi bilim ödülüne lay›k görüldü.
Prof. Dr. Tanker ve Prof. Dr. Özkan’a
ödülleri, 13 May›s 2008 tarihinde
düzenlenen törenle sunuldu.
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Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisli¤i

Bölümü’nde Mart 2006’da aç›lan Optik
Malzemeler Araflt›rma Laboratuvar›,
geçen k›sa sürede ülkemizin optik
konusunda en geliflmifl araflt›rma
laboratuvarlar›ndan biri ve çizgisel
olmayan optik konusunda ise tek
araflt›rma laboratuvar› konumuna geldi.

Optik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›nda son olarak ise ülkemizde
ilk ve dünyada da say›l› merkezlerde
bulunan ultrafast spektroskopi
tekniklerinden pump-probe
spektroskopisi kuruldu. Pump-probe
spektroskopisi ile femtosaniye zaman
dilimlerinde ortaya ç›kan ve malzemede
optik tepkiye neden olan tüm fiziksel
mekanizmalar zamana ba¤l› olarak
ölçülebiliyor. Böylece hem bilimsel olarak
malzemenin optiksel tepkisinin
mekanizmas› ayd›nlat›l›yor, hem de
teknolojik uygulamalar için malzemenin
optiksel tepkileri optimize edilebiliyor.
Pump-probe spektroskopisinin, optik bilgi
depolama, optik anahtarlama, optik
haberleflme, optik bilgisayarlar, optik

alg›lay›c›lar ve optik s›n›rlay›c›lar gibi
çok önemli teknolojik uygulamalarda
kullan›labilmesi yan›nda, t›p alan›nda
fotodinamik terapide kullan›lacak
malzemelerin gelifltirilmesi gibi çok genifl
kullan›m alanlar› bulunuyor.

Optik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›nda, malzemelerin çizgisel ve
çizgisel olmayan optik özellikleri
nanosaniye, pikosaniye ve femtosaniye
zaman dilimlerinde ölçebilecek lazerler ve
ölçüm sistemleri kuruldu. Böylece
malzemelerin farkl› zaman dilimindeki
optiksel tepkileri bilgisayar kontrollü
olarak duyarl› bir flekilde ölçülebiliyor.

Optik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›nda, optik malzemeler
üretim ve karekterizasyon birimi de
aç›ld›. Bu birimde, Spin-Kaplama sistemi
ile ince film üretimi yap›labiliyor. Bu y›l
içerisinde, yüksek vakumda buharlaflt›rma
ile ince film üretim sistemi kurulacak.
Laboratuvarda bulunan Spektroskopik
Elipsometre ile üretilen ince filmlerin film
kal›nl›¤› ve yüzey haritas› 1 Angstrom
duyarl›l›kla (10-8 cm) belirlenebiliyor.
Yak›n gelecekde "Lazer Afl›nd›rma

Sistemi" ile nanoparçac›k üretim
sisteminin kurulmas› da planlan›yor.  

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras’›n aç›l›fl›n› yapt›¤› ve
Üniversitemiz Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Müdürlü¤ü, DPT ve TÜB‹TAK
projelerinden sa¤lanan desteklerle kurulan
Optik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›, ölçüm yetenekleriyle
ülkemizdeki büyük bir bofllu¤u
dolduruyor ve optik konusunda
Üniversitemizi ayr›cal›kl› bir yere
getiriyor. Yar›iletkenler, polimerler,
fulleren ve nanotüpler, organik ve
inorganik maddeler, nanoparçac›klar gibi
çok say›da maddeler optik özellikler
gösterebiliyor. Bu yönüyle farkl›
disiplinler ve farkl› üniversitelerle iflbirli¤i
olanaklar› çok büyük. Optik malzemelerin
teknolojik uygulamalar› her geçen gün
art›yor. Araflt›rma Laboratuvar›ndaki
mevcut altyap› ile teknoloji gelifltirme
bölgesi ve özellikle savunma sanayisi ile
iflbirli¤i olanaklar› da çok büyük.

Fen-Mühendislik Fakülteleri
yerleflkesinde kurulan Optik Malzemeler
Araflt›rma Laboratuvar› hakk›nda

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ‹‹llkk  OOllaarraakk
UUllttrraaffaasstt  SSppeekkttrroosskkooppii  TTeekknniikklleerriinnddeenn

PPuummpp--PPrroobbee  SSppeekkttrroosskkooppiissii  KKuurruulldduu

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  OOppttiikk  MMaallzzeemmeelleerr  AArraaflfltt››rrmmaa  LLaabboorraattuuvvaarr››nnddaa,,
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Laboratuvar sorumlusu, Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayhan Elmal›
flunlar› söyledi: 

“Zaman›m›zda, optik konusundaki
araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› artan
bir h›zla ilerlemekte, say›lar› her geçen
gün artan keflif ve icatlar bu bilim dal›n›n
gelecekte çok önemli bir teknoloji olarak
ortaya ç›kaca¤›n› göstermektedir. Optik ve
optik malzemeler (fotonik malzemeler),
TÜB‹TAK taraf›ndan haz›rlanan
V‹ZYON 2023’te belirtilen öncelikli
alanlar içerisindedir. Kütlesiz, elektriksel
olarak yüksüz ve ›fl›k h›z›ndaki fotonlar›n
gelecekteki kullan›m alanlar›nda
elektronlar›n yerini daha çok almas›
beklenmektedir. Ülkemizde optik
konusunda araflt›rma altyap›s› birkaç vak›f
üniversitesinde bulunmaktad›r.
Üniversitemizde kurulan bu altyap› ile
Üniversitemiz optik konusunda çok
ayr›cal›kl› bir yere gelmifltir. Ülkemizde

optik konusunda yetiflmifl eleman say›s›
yok denecek kadar azd›r. Özel sektörde ve
özellikle savunma sanayiinde optik
konusunda yetiflmifl elemana çok
gereksinim vard›r. Grubumuzda yüksek
lisans yapan elemanlar bu flirketlerde
kolayl›kla ifl bulabilmektedir. Optik
Malzemeler Araflt›rma Laboratuvar›n›n

Üniversite-Sanayi iflbirli¤ine önemli
katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünmekteyim. Bu
vesile ile Üniversitemiz yönetimine, Optik
Malzemeler Araflt›rma Laboratuvar›n›n
kurulmas›nda ve s›f›rdan bu seviyeye
gelmesinde verdikleri büyük katk›lar
nedeniyle grubumuz ad›na çok teflekkür
ederim."
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤-
rafya Fakültesi’nin Türkiye’nin dili-

ne, kültürüne, tarihine ve co¤rafyas›na
yapt›¤› katk›lar, 14-16 May›s 2008 tarihle-
ri aras›nda düzenlenen uluslararas› bir
sempozyumla irdelendi. Toplant›ya ülke-
mizin yan› s›ra ‹ngiltere, ABD, Azerbay-
can ve Bosna Hersek’ten de¤erli bilim
adamlar› kat›ld›. 38 bildirinin sunuldu¤u
toplant›da, “DTCF Misyonu ve Gelece¤e
Dönük Hedefleri” konulu bir de panel ger-
çeklefltirildi. 

Sempozyumun aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. Sekine Karakafl, Dil ve Ta-
rih-Co¤rafya Fakültesi’nin, Cumhuriyetin
inflas› için gerekli olan unsurlar›n gerçek-
lefltirilebilmesi için kurulmufl bir müessese
oldu¤unu söyledi. Atatürk’ün Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi ad›n› uygun görmesi-
nin, Türk devriminin bu fakülteden bekle-
di¤i amaçla ilgili oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Karakafl, “Bu amaç ise geçmiflimizin
özgün kaynaklara inilerek ayd›nlat›lmas›,
Türk dilini yabanc› kurallar›n tutsakl›¤›n-
dan kurtararak gelifltirme yollar›n›n aran-
mas›, ulusal hayat›m›z›n fluuruna dayanan,
bilinçle elde edilmifl, evrensel görüfle sahip
düflünürlerimizin yetiflmesidir” dedi. Prof.
Dr. Karakafl, “Dil ve Tarih-Co¤rafya Fa-
külteli bilginler, Mustafa  Kemal Atatürk

taraf›ndan belirlenmifl olan ‘kurulufl mis-
yonu’ çerçevesinde kendi bilim dallar›n›n
gelifliminde sa¤lam ad›mlar atm›fllard›r;
ancak bununla yetinmemifller, düflünce ha-
yat›m›z› yönlendirecek çok temel ö¤retile-
rin kurulufluna da katk›da bulunmufllard›r.
Örne¤in Atatürkçülük’ün, bir siyasi veya
ideolojik ö¤reti olarak biçimlenmesi ve
Türk Siyasi Hayat›’n› belirlemesi yönün-
deki çal›flmalarda Afet ‹nan, Enver Ziya
Karal, Yusuf Hikmet Bayur ve fierafettin
Turan gibi isimler önemli roller oynam›fl-
lard›r” diye konufltu. Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi’nin, hayatta en hakiki mürfli-
din bilim oldu¤unu hiç bir zaman unutma-
dan, Atatürk’ün temellerini att›¤› ve 85. y›-
l›n› idrak eden Türkiye Cumhuriyeti’nin
ça¤dafl, laik niteliklerine her zaman ba¤l›

Bildiriler- Sempozyumda Ataol Behramo¤lu
“DTCF Bilinci”, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz “Cumhu-
riyet Dönemi Kültür Politikas›nda Türk Dilinin Yeri”,
Prof. Dr. Hayriye Erbafl “Toplum-Üniversite ‹liflkisi
Ba¤lam›nda DTCF ve Sosyoloji”, Doç. Dr. Ulvi Keser
“DTCF Ba¤lam›nda Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal
ve Düflüncelerine Kesitsel Bir Bak›fl”, “Doç. Dr. Ne-
fle Özden “Türk Tarih Tezi, Atatürk ve Cumhuriyet”,
Prof. Dr. Hamza Zülfikar “Günefl Dil Teorisi”, Prof.
Dr. F. Sema Barutçu Özönder “Türklük Bilimi Arafl-
t›rmalar›n›n Merkezi Olarak DTCF”, Doç. Dr. Liubo-
vi Cimpoefl “Gagauz Dili: Tarihi, Ça¤dafl Durumu ve
Dialekt Özellikleri”, Yrd. Doç. Dr. Pafla Yavuzarslan
“Prof. Dr. Hasan Eren ve Türk Dili Üzerine Etimolo-
ji Çal›flmalar›”, Prof. Dr. Do¤an Aksan “Cumhuriyet
ile Bafllayan Dil Çal›flmalar› ve DTCF’nin Katk›lar›”,
Prof. Dr. Kurtulufl Kayal› “1940-1950 Y›llar› Aras›n-
daki Dönemde Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelifli-
mi Aç›s›ndan DTCF’nin Önemi”, Prof. Dr. Melek Do-
say “Türk ve Dünya Bilim Tarihi Araflt›rmalar›nda

Ayd›n Say›l›”, Prof. Dr. Kerima Filan “Bir Boflnak
Gözü ile DTCF”, Prof. Dr. Do¤an At›lgan “Cumhuri-
yetin 85. Y›l›nda Yay›nlar›yla DTCF”, Prof. Dr. Azem
Kozar “Bosna (1861-1869”, Özen Yula “DTCF’de
Günlük Yaflam”, Prof. Dr. Metin Özbek “Ord. Prof.
Dr. fievket Aziz Kansu’nun Bilimsel Kiflili¤i”, Doç.
Dr. Charles Gates “Türkiye’de Arkeoloji, Nereden
Nereye?”, Dr. Warren Eastwood “25.000 Years of
Environmental Change in Turkey”, Prof. Dr. Aygül
Süel “Cumhuriyetin Hitit Uygarl›¤›n› Sahiplenifli ve
DTCF”, Prof. Dr. Ünal Aytür “‹ngiliz Dili ve Edebiya-
t› E¤itimi ve Cumhuriyet”, Dr. Raida Rzayeva “M.
Kemal Atatürk ve Kültürel Modernleflmede E¤itim”,
Prof. Dr. Sema Ege “DTCF ‹ngiliz ve Amerikan Ede-
biyat› Kazan›mlar› 1972-1989 ve 2007”, Prof. Dr.
Belgin Elbir “Uzakbat›ya Aç›lan Bir Pencere: Ameri-
kan Kültürü ve Edebiyat›”, Prof. Dr. Erdo¤an Akkan
“Co¤rafya Biliminin Geliflim Sürecinde DTCF Co¤-
rafya Bölümü”, Prof. Dr. Özdemir Nutku “Tiyatro
Enstitüsü’nden Tiyatro Kürsüsü’ne”, Prof. Dr. Sabri

Büyükdüvenci “DTCF’de Dünden Bugüne Felsefi
Yans›malar”, Doç. Dr. Elmira Mamedova “Ankara
Üniversitesi ve Azerbaycanl› Ayd›nlar”, Yrd. Doç.
Dr. Haluk Erdem “Hasan Ali Yücel Düflüncesinde
DTCF”, Dr. Derya Adalar “Son 10 Y›lda Arap Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal›”, Adalet A¤ao¤lu “DTCF,
An›lar 1946-50”, Prof. Dr. Sevda fiener “Tiyatro Bi-
lim ve E¤itimi Anlay›fl›nda DTCF Tiyato Bölümünün
Öncü ‹fllevi”, Doç. Dr. Nevin Karabela “Naim Haz›m
Onat ve Mukayeseli Dil Çal›flmalar›”, Doç. Dr. Ya-
vuz Unat “Prof. Dr. Sevim Tekeli ve Bilim Tarihine
Katk›lar›”, Doç. Dr. Tansu Aç›k “Klasik Filoloji mi?”
ve Dr. Yaflar Kalafat “Eski Türk ‹nançlar› ‹tibariyle
Türk Mitolojisi, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Çal›fl-
malar›” bafll›kl› bildirileri sundu. Son olarak da Prof.
Dr. H. Sekine Karakafl’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤›, Prof.
Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Coflkun Özgünel ve Prof.
Dr. Remzi Demir’in konuflmac› olarak kat›ld›¤›
“DTCF Misyonu ve Gelece¤e Dönük Hedefleri” ko-
nulu panel gerçeklefltirildi.

kalaca¤›n› sözlerine ekledi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret

Aras da Atatürk’ün, iki fakültenin kurul-
mas›n› istedi¤ini, bunlar›n Ankara Hukuk
ile Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi oldu-
¤unu söyledi. Atatürk’ün, Türk kültürü, ta-
rihi ve köklerini ortaya ç›karmak için
DTCF’nin kurulmas›n› istedi¤ini belirten
Prof. Dr. Aras, Fakültenin de bu görevini
çok iyi yerine getirdi¤ini, Türk dilinin sa-
delefltirilmesi, Türklerin Anadolu’daki tari-
hini ve Anadolu’nun daha önceki halklar›-
n›n tarihini araflt›rd›¤›n› kaydetti.
DTCF’nin bu misyonunun artarak devam
etti¤ini de sözlerine ekledi.

Sempozyumun aç›l›fl konferans›n› su-
nan Prof. Dr. fierafettin Turan “Türk Ay-
d›nlanmas›nda DTCF’nin Yeri”ni anlatt›.
Fakültenin aç›l›fl›nda yerli ve yabanc› 25
kiflilik bir ö¤retim üyesi kadrosunun kurul-
du¤unu, bu kadronun, bir üniversite kadro-
su gibi oldu¤unu belirten Prof. Dr. Turan,
Türk Tarih Kurumu ve Dil Kurumu kurul-
taylar›n›n DTCF’de yap›ld›¤›n›, Yunus
Emre Oratoryosu’nun ilk kez burada sah-
nelendi¤ini, bilimsel alandaki çok say›daki
ilk’in burada gerçeklefltirildi¤ini, DTCF
ö¤retim üyeleri taraf›ndan çevirisi yap›lan
klasiklerin, ayd›nlanmada büyük yarar sa¤-
lad›¤›n› söyledi.

UU ll uu ss ll aa rr aa rr aa ss ››   SS ee mm pp oo zz yy uu mm
CCuummhhuurriiyyeett  vvee  DDiill  vvee  TTaarriihh--CCoo¤¤rraaffyyaa  FFaakküülltteessii
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Güney Kore E¤itim, Bilim ve
Teknoloji Bakanl›¤›na ba¤l›,

“Uluslararas› E¤itimi Gelifltirme Milli
Enstitüsü (NIIED)”, 2 May›s 2008
tarihinde Üniversitemiz Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi'nde “Kore E¤itim
Fuar›” düzenledi. Kore’nin Ankara
Büyükelçili¤i, Türkiye’nin Seul
Büyükelçili¤i, Türkiye Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Kültür Bakanl›¤›’n›n da
katk› sa¤lad›¤› fuara, Kore’nin 29
üniversitesi kat›larak yabanc› ö¤rencilere
sa¤lad›klar› olanaklar hakk›nda bilgi
sundular ve üniversitelerini tan›tt›lar.
Kat›l›mc›lara kura ile burs verilen Fuar›n
aç›l›fl›na Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras ile Kore Uluslararas› E¤itimi
Gelifltirme Milli Enstitüsü Baflkan› Sutek
‹. de kat›ld›. 

Sutek ‹., fuar›n
aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada,
Türkiye’nin, Kore
savafl›na kat›larak Kore
ile kan kardeflli¤i
kurmufl bir ülke
oldu¤unu, iki ülke
aras›nda her alanda
genifl iliflkiler
bulundu¤unu söyledi.

E¤itim alan›ndaki iliflkileri gelifltirmek
amac›yla bu fuar› açt›klar›n› belirten
Sutek ‹., Kore hükümeti ve üniversiteler
olarak, Kore’ye gelen yabanc›
ö¤rencilerin s›k›nt›ya girmemesi için
yard›mc› olduklar›n›, özellikle Türk
ö¤rencilerin rahat e¤itim almas› için
ellerinden geleni yapt›klar›n› söyledi. fiu
anda Kore’de 85 Türk ö¤rencinin
bulundu¤unu da sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da Türk-Kore iliflkilerinin
1950’den beri geliflti¤ini, iliflkilerin ticaret
ve sanayi alan›nda oldu¤u gibi e¤itim
alan›nda da artt›¤›n› söyledi. Türkçe ile
Korece’nin ayn› kökten gelmesinin, Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde bir Kore
Dili ve Edebiyat› Bölümü’nün aç›lmas›n›
sa¤lad›¤›n› belirten Prof. Dr. Aras, tarihi
iliflkilerin daha iyi saptanmas› amac›yla

iki ülkenin dilinin gençler taraf›ndan
ö¤renilmesinin önemli oldu¤unu da
anlatt›. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nde uzun y›llard›r
Kore dili e¤itimi verildi¤ini, Kore’de de
baz› üniversitelerde Türkçe’nin çok ciddi
flekilde ö¤retildi¤ini belirten Prof. Dr.
Aras, iliflkilerin daha da artmas› için Kore
üniversitelerinin Ankara Üniversitesi’nde
tan›t›lmas›ndan memnun olduklar›n› da
kaydederek, “Umar›m bu fuar nedeniyle
Türkiye’den Kore’ye e¤itim almak için
giden ö¤renci say›s›nda art›fl olur” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan, Kültür
Bakanl›¤› Halk Danslar› Toplulu¤u bir
gösteri sundu.

Fuar›n sonunda Kore üniversitelerinin
yetkilileri, Üniversitemiz Kore Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal› Baflkan› Doç. Dr.
Ertan Gökmen arac›l›¤›yla, Ankara
Üniversitesiyle her alanda akademik
iflbirli¤i yapmak istediklerini bildirdiler. 

Kore e¤itim fuar›na flu üniversiteler
kat›ld›:

“Ajou University, Catholic University
of Daegu, Chonnam National University,
Chungnam National University, Daegu
University, Daejeon University, Gwangju
Instute of Science and Technology,
Gyeongsang National University, Hallym
University, Hanyang University,
Information and Communication
University, Kemyung University,
Kimcheon College, Kimpo College,
Konkuk University, Kongju University,
Kookmin University, Korea University,
Kyonggi University, Kyung Hee
University, Kyungoong University,
Myongji University, Shingu College,
Sogang University, Soonchunhyang
University, Soongsil University,
Sungkyunkwan University, Woosong
University, Yonsei University.”

KKoorree  EE¤¤iittiimm  FFuuaarr››  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYaapp››lldd››
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Üniversitemizin yaklafl›k üç y›ll›k bir
çal›flman›n ard›ndan yay›nlad›¤›
“Cumhuriyetin Baflkenti” adl› üç ciltlik
foto¤raf katalo¤u, 5 May›s 2008 tarihinde
Ankaral›lar Kulübü’nde düzenlenen
toplant›yla tan›t›l›p Ankaral›lar Kulübü’ne
arma¤an edildi.  Abidin Pafla Köflkü’nde
çal›flmalar›n› sürdüren Ankaral›lar
Kulübü’ndeki tan›t›m toplant›s›nda bilgi
veren Rektör Prof. Dr. Nusret Aras, 2600
foto¤raftan oluflan kitab›n elektronik
versiyonunun da haz›rland›¤›n›, çok
yak›nda bunun internetten
yay›nlanmaya bafllayaca¤›n› söyledi.

Cumhuriyetin Baflkenti
Katalo¤unun, U¤urlu Tunal›’n›n 25
y›lda çok büyük emek ve maddi
katk›yla biriktirdi¤i Ankara
foto¤raflar›ndan meydana geldi¤ini,
Tunal›’n›n, baz› kartpostallara bin
dolar verip yurt d›fl›ndan getirtti¤ini
belirten Prof. Dr. Aras, bütün
kurumlar›n, ad›n› tafl›d›¤› kentlere
borcu bulundu¤unu, bu katalo¤un da
Ankara Üniversitesi’nin Ankara’ya
verdi¤i küçük bir arma¤an oldu¤unu
söyledi. ‹letiflim Fakültesi ö¤retim
eleman› Atila Cang›r’›n, yaklafl›k üç y›l
süren titiz bir çal›flma sonunda bu
katalo¤u ortaya ç›kard›¤›n›, ‹stanbul’da
yaflayan U¤urlu Tunal› ile çok defalar bir
araya geldi¤ini de kaydeden Rektör Prof.
Dr. Aras, yarat›lan eserin Ankara’ya ve
Ankara Üniversitesi’ne çok yak›flt›¤›n›,
foto¤raflar›n nerelere ait oldu¤unu ortaya
koymak için de Güven Dinçer ve Necati
Aras’›n, yanlar›na baflka arkadafllar›n› da
alarak çal›flt›klar›n› vurgulad›. Bu
katalo¤un, Ankara’n›n 140 y›ll›k
dönemini gözler önüne serdi¤ini de

anlatan Prof. Dr. Aras, yeni bir çal›flma
daha yapt›klar›n›, bu çal›flmada da Ankara
Üniversitesi’nin görsel tarihini ortaya
koyacaklar›n› belirterek, “Bu ifller Ankara
ve Üniversitemizin görsel tarihinin
kaybolmamas› için yap›l›yor” dedi.
Katalo¤un 1500 adet bas›ld›¤›n› ve
yaklafl›k yar›s›n›n kamu kurum ve
kurulufllar› ile kütüphanelere
gönderildi¤ini de anlatan Prof. Dr. Aras,
daha fazla bast›r›p herkese da¤›tmak
istediklerini ama çok pahal›ya
maloldu¤unu, bunu karfl›layacak sponsor
da bulamad›klar›n›, ama isteyenlerin çok
yak›nda internetteki elektronik
versiyonuna ulaflabilece¤ini sözlerine
ekledi. 

Katalo¤un editörü Atila Cang›r ise,
U¤urlu Tunal›’n›n albümünün, belki
de dünyadaki en büyük Ankara
foto¤raflar› albümü oldu¤unu söyledi.
Albüme D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n büyük
ilgi gösterdi¤ini ve ingilizce bask›s›n›n
yap›lmas›n› istedi¤ini belirtti.
Ankaral›lar Kulübü Onursal Baflkan›
Dr. Bülent Kal›pç› da Ankara’n›n
görsel tarihini anlatan bu katalo¤un
kendilerine arma¤an edilmesinden

büyük onur duydu¤unu dile getirdi. 
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. 

CCuummhhuurriiyyeettiinn  BBaaflflkkeennttii  AAllbbüümmüü,,  AAnnkkaarraall››llaarr  KKuullüübbüü’’nnddee  TTaann››tt››lldd››
Cumhuriyetin Baflkenti  Albümünün çok yak›nda internette yay›nlanaca¤› belirt i ldi

Üniversitemiz Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
ö¤rencileri, dünya ve olimpiyat flampiyonalar›na

kat›lm›fl engelli bireylerin Ankara Üniversitesi Beden
E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’na girmelerine destek
olmak istiyor.
Bu amaçla, bu y›l ilki 14-16 May›s tarihlerinde
“Ampute Milli Tak›m›”, “Görme Engelli Goalbol
Tak›m›” ve “Tekerlekli Sandalye Tenis Tak›m›” ile
Yüksekokul ö¤rencileri aras›nda karfl›laflmalar
düzenlendi.

EEnnggeellssiizz  BBEESSYYOO OOyyuunnllaarr››



ünihaber

9

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar› Özel Lisesi müzik grubu

LUNASTELLA (Ay-Y›ld›z), 3 May›s
2008 tarihinde Anatolia Showland’de
Hürriyet Ankara Gazetesi ve Çankaya
Belediyesi’nin iflbirli¤i ile 34 grubun
seslendirdi¤i 80 parça ile yap›lan
Liseleraras› Genç Nota Müzik
Yar›flmas›’n›n Düzenleme Dal›’nda
birinci oldu.

Ülkemizde ve dünyada pop ve rock
müzik alan›nda isim yapm›fl sanatç›lardan
oluflan profesyonel bir müzik jürisi ve
4000 izleyici karfl›s›nda birinci gelen
ö¤rencilerimiz, 4 May›s 2008 günü yine
Anatolia Showland’de düzenlenen Gala
gecesinde yap›lan törenle ödüllerini ald›.

Okul içerisinde yap›lan etkinliklerde
de aktif görev alan LUNASTELLA,
de¤iflik s›n›f seviyelerinde okuyan Cemre
Akçam (Solist), Berk Özberk (Elektro
gitar), Erol fian Amaç (Bas gitar), Lalin
Yüksel (Akustik Gitar), Asl› Bildirici
(Klasik Gitar), Ozan Marafll› (Trompet),
Ozan Y›ld›r›m (Klarinet), Elif Naz

Ar›kan (Klarinet), fiafak Karahan
(Piyano), Caner Akgün (Darbuka-
Perküsyon) ve Törehan Tetik’ten (Bateri)
olufluyor.

Tüm bofl zamanlar›nda yar›flmaya
haz›rland›klar›n› söyleyen Müzik
ö¤retmeni Burak Erman, Okulda sa¤lam
bir müzik altyap›s› bulundu¤unu
belirterek, bu alt yap›y› ö¤rencilerin
yetenekleriyle birlefltirdiklerini, müzik
e¤itimi uzun soluklu bir e¤itim oldu¤u
için de ö¤rencilerle ilkö¤retim okulundan
beri çal›flt›klar›n› kaydetti.

Grup üyeleri, kaç y›ld›r müzikle
u¤raflt›klar›n› ve gelecekte ne olmak
istediklerini de aç›klad›lar.

Cemre Akçam (solist): 18 yafl›nda.
Dört y›ld›r solistlik yap›yor. ‹ç mimar
olmak ve yar› zamanl› konservatuvar
e¤itimi almak istiyor. 

fiafak Karahan (Piyano): 16 yafl›nda.
Yedi y›ld›r piyano çal›yor. Hukukçu
olmak istiyor. 

Berk Özberk (Elektro gitar): 17
yafl›nda. Befl y›ld›r gitar çal›yor. Siyasal

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii
GGeelliiflflttiirrmmee  VVaakkff››  ÖÖzzeell  LLiisseessii
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii,,  BBaaflflaarr››llaarr››nn››
SSaahhnneeddee  ddee
‹‹ssppaattllaadd››

Bilgiler Fakültesi’nde okumak istiyor. 
Erol fian Amaç (Bas gitar): 16

yafl›nda. Sekiz y›ld›r gitar çal›yor.
Uluslararas› ‹liflkiler e¤itimi almak istiyor.

Lalin Yüksel (Akustik Gitar): 15
yafl›nda. Üç y›ld›r gitar çal›yor. ‹yi bir
gitarist olmak istiyor. 

Asl› Bildirici (Klasik Gitar): 14
yafl›nda. ‹ki y›ld›r gitar çal›yor. Mimarl›k
e¤itimi almak istiyor. 

Elif Naz Ar›kan (Klarinet): 14
yafl›nda. ‹ki y›ld›r klarinet çal›yor. Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde okumak istiyor. 

Ozan Y›ld›r›m (Klarinet): 15 yafl›nda.
‹ki y›ld›r klarinet çal›yor. Müzisyen olmak
istiyor. 

Ozan Marafll› (Trompet): 17 yafl›nda.
Yedi y›ld›r trompet çal›yor. Uluslararas›
ticaret e¤itimi almak istiyor.

Törehan Tetik (Bateri): 16 yafl›nda.
Befl y›ld›r bateri çal›yor. ‹flletmeci olmak
istiyor.

Caner Akgün (Darbuka- Perküsyon):
15 yafl›nda. ‹nflaat mühendisi ya da pilot
olmak istiyor.
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Türk Fizik Derne¤i Ankara fiubesi, 9
May›s 2008 tarihinde Üniversitemiz

Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde
“Uygulamal› Fizik” semineri düzenledi.
Çeflitli kamu kurumlar›ndan uygulamada
çal›flan fizikçilerin kat›ld›¤› seminere Fen
Fakültesi Fizik Bölümü ve Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisli¤i Bölümü
ö¤retim üyeleri ile TAEK yetkilileri de
kat›ld›. Toplant›da, Fizik Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Sat›lm›fl Ata¤, kat›l›mc›lar›n
“Özel Güvenlik” ve “Genel Güvenlik”
konular›n› iyi ö¤renmelerini isterken,
Fizik Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Ali Ulvi Y›lmazer de tüm evreni
anlaman›n ancak fizikle mümkün
oldu¤unu söyledi. TAEK Baflkan
Yard›mc›s› Dr. Ali Tanr›kut ise bu tür
toplant›lar›n, mezuniyetin ard›ndan
yap›lan ifllere yol göstermesi aç›s›ndan
çok önemli oldu¤unu belirtti ve TAEK’in
üzerinde çal›flt›¤› Proton H›zland›r›c›
Tesisi hakk›nda bilgi verdi. Tesisin 2008
bütçesinde yer ald›¤›n› ve kredi
anlaflmalar›n›n imzaland›¤›n›, anlaflman›n
Bakanlar Kurulu’nca da onayland›¤›n›
kaydetti. 

Toplant›da, Üniversitemiz Nükleer
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Do¤an Bor “Medikal Fizik”, Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Bölümü’nden Süleyman Özçelik “Yar›
‹letken Teknolojileri”, Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr.
Semra ‹de “X-Ifl›nlar›n›n Disiplinler Aras›

Uygulamalar›” ve ayn› bölümden Prof.
Dr. Meral Sünnetçio¤lu “Biyolojik
Yap›larda Elektron Paramagnetik
Rezonans” konular›n› anlatt›.

Konuflmalar›n ard›ndan Üniversitemiz

Fizik Ö¤renci Toplulu¤u “Günefl enerjisi
ile çal›flan araba” projelerini, Hacettepe
Üniversitesi Teknoloji Toplulu¤u da
“Uygulamaya Yönelik Faaliyetleri”ni
anlatt›.

NNüükklleeeerr  BBiilliimmlleerr  EEnnssttiittüüssüü’’nnddee,,  UUyygguullaammaall››  FFiizziikk  SSeemmiinneerrii

KKaalleecciikk  MMeesslleekk  YYüükksseekkookkuulluu’’nnddaa  BBaahhaarr  fifieennllii¤¤ii
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek

Yüksekokulu, Kalecik ilçesinin
kültürel yaflam›na yapt›¤› katk›lara devam
ediyor. Her y›l may›s ay›nda
gerçeklefltirilen Bahar fienli¤i, 7-8 May›s
tarihlerinde ö¤rencilerin coflkulu
kat›l›m›yla kutland›. Sportif ve e¤lenceli
çeflitli yar›flmalar›n yap›ld›¤› ilk gün
stantlarda yine ö¤renciler taraf›ndan sat›fla
sunulan yiyecekler ve de¤iflik ürünler
büyük ilgi gördü. Her y›l düzenli olarak

yap›lan “Geleneksel Pilav Günü”, flenli¤in
ikinci günü yap›lan aktivitelerden biriydi.
‹ki gün boyunca doyas›ya e¤lenen
ö¤renciler finallerden önce moral
depolad›lar.

Cezaevinde Konferans- Bu arada,
Kalecik Meslek Yüksekokulu Ö¤r. Gör.
Dr. Dilara Erden, Kalecik Aç›k Ceza
‹nfaz Kurumu Müdürlü¤ü’nün talebi
üzerine 17 Nisan 2008 tarihinde
cezaevinde “Çevre Kirlili¤i ve
Türkiye’nin Çevre Sorunlar›” konulu bir
konferans verdi. Tüm tutuklular, cezaevi
yöneticileri ve Yüksekokuldan baz›
ö¤retim elemanlar›n›n kat›ld›¤›
konferansta güncel çevresel sorunlar,
küresel ›s›nma ve etkileri, hava, su, toprak
kirlili¤i ve Türkiye’den
çarp›c› örnekler verildi.



merkezlerini de
incelediklerini
ancak Ankara
Üniversitesi’nin
farkl› bir
yap›ya sahip
olmas›ndan
dolay› farkl› bir
kariyer merkezi
kurulmas›
gerekti¤ini bildirdi.
Üniversitede kal›c› bir
birimin oluflturulmas›n›n
önkofluluna yönelik olarak Doç. Dr.
Savc› flu bilgiyi verdi:

“Sahiplenme ve sürdürülebilir olma
bir merkezin kurulmas›nda ve iflleyiflinde
olmazsa olmaz bir kofluldur.  Bu nedenle
tüm Fakültelerimizde ö¤rencilerimizle
görüflmeler yap›yoruz.  Ayr›ca
dekanlar›m›z›n konu ile ilgili görüfllerini
al›yoruz. Dolay›s›yla Merkezimiz detayl›
bir inceleme sonucunda ö¤rencilerimizin
ve mezunlar›m›z›n gereksinimlerini
karfl›layacak biçimde temellendirilecektir.

Kurulacak merkez, ö¤rencilere kariyer
hizmetleri vermenin yan› s›ra toplumla,
üniversite paydafllar›yla ve
mezunlar›m›zla iliflkilerde önemli bir
iflleve sahip olacakt›r.”

‹KDAM Müdürü Doç. Dr. Recep
Varç›n, Müdür Yard›mc›s› Doç. Dr.
Bülent Gülçubuk, Yönetim Kurulu Üyesi

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn,,
FFaarrkkll››  BBiirr  ÖÖ¤¤rreennccii  KKaarriiyyeerr  MMeerrkkeezzii
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BBoorr  EEnnssttiittüüssüü  BBaaflflkkaann››nn››nn  ZZiiyyaarreettii

Bor Enstitüsü Baflkan› Erk ‹nger,
Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik

Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ali
Gencer’in baflkanl›¤›n› yapt›¤›
Süperiletkenler ve Manyetik Malzemeler
Araflt›rma Grubu’nu 9 May›s 2008
tarihinde ziyaret ederek, süperiletken
teknolojisinde at›l›m sa¤layan yeni cihaz›
yerinde inceledi. Bor Enstitüsü’nün deste¤i
ile gelifltirilen ve MRI cihazlar›nda
kullan›labilecek süperiletken MgB2 telini
kilometrelerce uzunlu¤unda üretebilen
cihaz hakk›nda bilgi alan ‹nger, ülkemizin
bor madeni yönünden çok zengin oldu¤unu
ama bu madeni oldu¤u gibi ya da iflleyerek
ihraç etmenin yan› s›ra as›l önemli olan›n,
borla ilgili teknolojilerin gelifltirilmesi
oldu¤unu söyledi. MRI cihaz›n›n
a¤›rl›¤›ndaki bor madeninin yurt d›fl›na
sat›fl›ndan elde edilecek gelirin yaklafl›k bin
kat›n›n, MRI cihaz›n›n sat›fl›ndan elde
edilebilece¤ini belirten ‹nger, burada
üniversitelere büyük görev düfltü¤ünü,
kendilerinin Bor Enstitüsü olarak borla
ilgili tüm projelere aç›k olduklar›n›
vurgulad›.

Ankara Üniversitesi’nin farkl›
yerleflkelerinde s›n›rl› olarak verilen

ö¤renci kariyer hizmetleri daha sistematik
biçimde ve Üniversitemizin yap›s›na
uygun olarak verilmeye bafllanacak.

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ve Kariyer
Dan›flmanl›¤› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (‹KDAM), Bilimsel Araflt›rma
Projeleri kapsam›nda Ö¤renci Kariyer
Merkezi kurmaya yönelik faaliyetlere
bafllad›.  Proje yürütücüsü ve ‹KDAM
Müdür Yard›mc›s› Doç. Dr. ‹lkay Savc›
proje ile ilgili flu bilgileri verdi: 

“Günümüzde üniversitelerin rolünde
radikal de¤ifliklikler olmaktad›r.
Üniversiteler bilgi toplumunun
gereklerine uygun olarak yap›lanmak ve
buna uygun olarak hizmet vermek
zorundad›r.  Bu anlay›flla projemizi iki
ana bileflenden oluflturduk.  Birinci
bileflen, araflt›rma faaliyetlerinden
oluflmaktad›r.  Bu kapsamda
Üniversitemize da¤›n›k yerleflim aç›s›ndan
benzeyen Bat› ülkeleri üniversitelerindeki
ö¤renci kariyer merkezleri incelenecektir.
Bu kapsamda üniversitemizin yap›sal
özellikleri ve gereksinimleri de tespit
edilecektir.  ‹kinci bileflende ise
araflt›rmadan elde edilen sonuçlar
temelinde Ankara Üniversitesi Ö¤renci
Kariyer Merkezi oluflturulacakt›r.”

Doç. Dr. ‹lkay Savc›, Türkiye’de
bulunan di¤er ö¤renci kariyer

Yrd. Doç. Dr. Metin Piflkin, Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Müge Ersoy-Kart’›n da yer
ald›¤› proje kapsam›nda Ö¤renci Kariyer
Merkezinde çal›flacak personele hizmet içi
e¤itim verilerek kariyer hizmetleri ile
ilgili uygulaman›n birlikte
gerçeklefltirilmesi planlan›yor.

Ankara Üniversitesi Ö¤renci Kariyer
Merkezi’nin, geliflmeye aç›k bir yap›ya
sahip oldu¤unu vurgulayan Dr. Savc›,
faaliyetlerin 2008-2009 akademik y›l›nda
bafllayaca¤›n› ve sürekli geliflece¤ini
belirtti. 

Kariyer Merkezi, Üniversitemizde
yürütülen ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ve
Kariyer Dan›flmanl›¤› yüksek lisans
program› ö¤rencileri için de bir uygulama
ifllevine sahip olacak.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn,,
FFaarrkkll››  BBiirr  ÖÖ¤¤rreennccii  KKaarriiyyeerr  MMeerrkkeezzii
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Dünya Hemflireler Günü, 12 May›s
2008 tarihinde Üniversitemiz Sa¤l›k

Bilimleri Fakültesi ile T›p Fakültesi
Cebeci Hastanesi Baflhemflireli¤i ve ‹bni
Sina Hastanesi Baflhemflireli¤inin
düzenledi¤i bir toplant›yla kutland›. T›p
Fakültesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir
Noyan Salonu’ndaki kutlama etkinlikleri
kapsam›nda “Topluma Kaliteli Hizmet
Sunumu: Temel Sa¤l›k Hizmetlerini
Yönlendiren Hemflirelerdir” konulu bir
oturum ile “Türkiye’de Yaflam ve
Hemflirelik” konulu bir panel
gerçeklefltirildi; Hacettepe Üniversitesi
Hemflirelik Bölümü ö¤rencileri taraf›ndan
eflli dans gösterisi, GATA Hemflirelik
Yüksekokulu ö¤rencileri taraf›ndan salsa-
tango gösterisi, Üniversitemiz Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi Hemflirelik-Ebelik
Bölümü ö¤rencileri taraf›ndan da Bilecik
yöresi halk oyunlar› gösterisi sunuldu.

Kutlama etkinliklerinin aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan Üniversitemiz Cebeci
Hastanesi Baflhemfliresi Semiha Canbay,
sa¤l›k hizmetlerinde sektörleraras›
iflbirli¤ine gidilmesi gerekti¤ini, ‹bni Sina
Hastanesi Baflhemfliresi Uzm. Hemfl. E.
Emel Türkbey de Florance
Nightingale’nin do¤um günü olan 12
May›s’›n, Hemflireler Günü olarak
kutland›¤›n› belirtti. Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi Hemflirelik Bölümü ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Tülin Bedük de
hemflirelerin sa¤l›k sistemi için
vazgeçilmez oldu¤unu belirterek,
hemflirelerin otonomisi, motivasyonu ve
ba¤l›l›k bilincinin daha da artmas›
gerekti¤ini vurgulad›. T›p Fakültesi
Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr. Erol Özdiler
ise hemflirelik mesle¤ini ailedeki anneye
benzeterek, bir ailede anne olmazsa ifller
nas›l aksarsa, hastanede de hemflire
olmazsa ifllerin aksayaca¤›n› söyledi.
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n, iflinden baflka
hiçbirfleyle u¤raflmayacak flekilde

doyuma ulaflt›r›lmas› gerekti¤ini kaydetti.
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Fulya Tekflen ise sa¤l›k
hizmetlerinden tüm insanlar›n eflit
derecede yararlanmas› gerekti¤ini, çünkü
sa¤l›k hizmetlerinin evrensel oldu¤unu
söyledi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da hemflireli¤in kutsal bir
meslek oldu¤unu belirtti. Hemflirelik
e¤itiminin olmas› gereken flekilde dört
y›ll›k e¤itime kavufltu¤unu belirten Prof.
Dr. Aras, ancak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n,
hemflire say›s› yetersiz diye yüksek
ö¤retimi afl›nd›rmaya çal›flt›¤›n› kaydetti.
Buna gerek olmad›¤›n› kaydeden Prof.
Dr. Aras, ülkemizde hemflirelik e¤itimi
veren çok say›da yüksekokul
bulundu¤unu, biraz sabrederek ve
hemflirelik mesle¤i d›fl›nda görev yapan
hemflireleri görevlerine çekerek hemflire
aç›¤›n›n kapanabilece¤ini kaydetti. 

1949 y›l›ndan beri hemflirelik
mesle¤ine katk› sa¤layan Semahat Arsel
Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Merkezi
Baflkan› Semahat Arsel de konuflmas›nda,
50 y›l önce böyle muhteflem bir
kutlamay› akl›ndan bile
geçiremeyece¤ini, hemflirelik mesle¤inin
nas›l yükselifle geçti¤inin gözle
görüldü¤ünü kaydetti. Bu mesle¤i

desteklemeye karar verdi¤i ilk
zamanlarda hemflirelik okullar›ndaki
ö¤retmenlerin hemflire olmad›¤›n›, mezun
hemflirelerin kendilerini yenileme olana¤›
olmad›¤›n›, paran›n olmad›¤›n› kaydetti.
Arsel’e konuflmas›n›n ard›ndan,
hemflirelik mesle¤ine yapt›¤› katk›lar
nedeniyle bir plaket verildi. 

Türk Hemflireler Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Saadet Ülker ise hemflire aç›¤›
oldu¤u gerekçesiyle sa¤l›k liselerine
hemflire ö¤rencisi al›nmas›n› elefltirdi.
Buna mahkeme yoluyla itiraz ettiklerini,
davan›n incelenme aflamas›nda oldu¤unu
belirten Ülker, hastanelerde idari ifllerin
de hemflirelere yapt›r›ld›¤›n› kaydederek,
“Belki de bofl dolaflt›klar› düflünülüyor.
Bofl dolafl›yorlarsa yönetim iyi
çal›flm›yordur. O halde yönetim
de¤iflmeli” dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan “Topluma
Kaliteli Hizmet Sunumu: Temel Sa¤l›k
Hizmetlerini Yönlendiren Hemflirelerdir”
bafll›kl› oturum düzenlendi. Prof. Dr.
Tülin Bedük’ün yönetti¤i oturuma Prof.
Dr. Gülümser Kublay ve Prof. Dr. Recep
Akdur konuflmac› olarak kat›ld›. Daha
sonra da Prof. Dr. Nur fienel’in
baflkanl›¤›ndaki “Türkiye’de Yaflam ve
Hemflirelik” bafll›kl› panel
gerçeklefltirildi. Panelde Prof. Dr. Nevin
Güngör Ergan “‹nsan›n ve yaflam›n de¤eri
içinde bireyin kendi varoluflunu ortaya
koymas› için hemflirelik ifllevleri ve
de¤erleri ne olmal›d›r?”, Prof. Dr. Tu¤rul
Atasoy “Günümüz insan›na hitap eden
hemflirenin iletiflim özellikleri ne
olmal›d›r?”, Prof. Dr. Mehmet Gürel
“Hekim gözüyle, nas›l bir ekip arkadafl›
bekleniyor, yan yana çal›flmada neler
gerekiyor?” ve Prof. Dr. Gülseren
Kocaman “Son söz: Hemflireler olarak
haz›r m›y›z? Nelerin fark›nday›z, neleri
fark etmemiz gerekir?” bafll›kl› sunumlar›
yapt›. 

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddeenn,,  DDüünnyyaa  HHeemmflfliirreelleerr  GGüünnüü  KKuuttllaammaass››
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Dünya Ebeler Günü,
Üniversitemiz Sa¤l›k

Bilimleri Fakültesi, T›p Fakültesi
Hastanesi, Etlik Do¤umevi Kad›n
Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Dr. Zekai Tahir Burak
Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Zübeyde
Han›m Do¤umevi ve Ebeler
Derne¤i’nin 5 May›s 2008
tarihinde düzenledi¤i toplant›yla
kutland›. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi ‹bn-i Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Toplant›
Salonu’ndaki toplant›da “Sa¤l›kl›
Aileler Gelece¤in Anahtar›d›r”
konulu bir de panel
gerçeklefltirildi.

Sayg› duruflu, ‹stiklal Marfl›
ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar
Bölümü ö¤retim eleman› Mikail
Sözbilir’in sundu¤u flüt dinletisi ile
bafllayan toplant›da bir konuflma yapan
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Fulya Tekflen, ebelik e¤itiminin
bundan 10 y›l öncesine kadar lise
düzeyinde oldu¤unu oysa bugün 30 sa¤l›k
yüksekokulunda ebelik e¤itiminin
verildi¤ini söyledi. Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölümü’nün kamu
üniversiteleri aras›nda ilk fakülte
düzeyinde okul olarak öncü oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Tekflen, “Ebelik
bölümümüzün amac›; do¤um öncesi
do¤um ve do¤um sonras› anne ve bebe¤i
izleyerek bak›m›n› yapabilen; gebelikte
normalden sapmalar› belirleyebilen;
normal do¤um yapt›ran ve gerekli
hallerde epizyotomi yapabilen; acil
durumlarda makat do¤um yapt›rabilen;
anne ve yenido¤andaki anormal durumlar›
belirleyebilen; yenido¤an›n bak›m ve
izlemini yapabilen; riskli durumlarda sevk
eden; jinekoloji ve obstetri alan›ndaki
patolojik vakalar›n bak›m›n› yapabilen;
aile planlamas› uygulamalar›na kat›lan
ebeler yetifltirmektir” dedi. Fakülte olarak
hedeflerinin Ankara Üniversitesi
bünyesinde ebelik yüksek lisans ve
doktora program›n›n oluflturulmas›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Tekflen,

ülkemizde ebe aç›¤› bulundu¤unu da
kaydederek, Türkiye’de flu anda 46 bin
ebenin bulundu¤unu, 2008 y›l›
rakamlar›na göre Türkiye’nin 5 bin 824
ebeye daha gereksinimi oldu¤unu
kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da konuflmas›nda Türkiye
gibi k›rsal nüfusun önemli oldu¤u
ülkelerde ebeli¤in daha da önem
kazand›¤›n› söyledi. Ebenin ana-çocuk
sa¤l›¤›ndaki rolünün çok büyük oldu¤unu
vurgulayan Prof. Dr. Aras, aile
planlamas›nda Türkiye’nin çok ciddi bir
baflar› sa¤layamad›¤›n›, bat› bölgelerinde
do¤um oran› azalmas›na ra¤men do¤uda
hala çok fazla oldu¤unu, bunun da anne

sa¤l›¤›n› olumsuz etkiledi¤ini kaydetti.
Türkiye’nin nüfusu flu anda 40 milyon
olsayd› kifli bafl›na düflen milli gelirin ve
refah›n da çok daha fazla olaca¤›n›
belirten Prof. Dr. Aras, çocuklara yeterli
sa¤l›k ve e¤itim verilmedi¤i zaman o
çocuklar›n topluma yük olaca¤›n› da ifade
etti.

Toplant›ya kat›lan Keçiören
Kaymakam› Mustafa Güler de bir
konuflma yaparak 22 y›ll›k yöneticilik
yaflam›nda, Türkiye’nin her yerinde
ebelerin özveriyle çal›flt›klar›n› bizzat
gördü¤ünü belirtti.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Gülümser Kubilay’›n yöneticili¤indeki
panelde, T›p Fakültesi’nden Prof. Dr.
Hakan fiat›ro¤lu “Kad›n Sa¤l›¤› ve
Toplum Sa¤l›¤›”, Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi’nden Doç. Dr. Yurdagül Erdem
“Sa¤l›kl› Aile ve Çocuk ve Ebenin Rolü”,
Zübeyde Han›m Do¤umevi’nden Mesude
Özbilge “Yatakl› Tedavi Kurumlar›nda
Aile Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesinde Ebenin
Rolü”, Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n
Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nden Songül Agaya “Aile
Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesinde Yönetici
Ebenin Rolü”, Ebeler Derne¤i Baflkan›
Uzm. Nazan Karahan “Ebelik Mesle¤inde
Gelece¤e Yönelik Hedefler” konular›n›
anlatt›.

EEbbee  YYeettiiflflttiirreenn  KKuurruummllaarrddaann,,  DDüünnyyaa  EEbbeelleerr  GGüünnüü  KKuuttllaammaass››
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Ankara Üniversitesi’nde 1996 y›l›ndan
beri kesintisiz olarak her y›l may›s

ay›nda gerçeklefltirilen Bahar fienli¤i’nde
bu y›l da birbirinden ünlü flark›c›lar ve
amatör müzik gruplar› sahne ald›. 14-18
May›s 2008 tarihleri aras›nda Tando¤an
Merkez Yerleflke’deki rekreasyon alan›nda
gerçeklefltirilen fienlik’te, animasyonlar,
yar›flmalar, halk oyunlar› gösterileri ve
lunapark e¤lenceleri vard›. 

fienli¤in aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Nusret Aras, Üniversitemizin
Gölbafl› Yerleflkesi’nde çok yak›nda

e¤itime bafllanaca¤› müjdesini verdi. Bu
yerleflkede çok say›da spor ve sosyal
tesisin bulunaca¤›n› belirten Prof. Dr.
Aras, önümüzdeki günlerde final
s›navlar›na girecek ö¤rencilere baflar›lar
diledi. Bu y›l mezun olacaklara iyi birer ifl
dileyen Prof. Dr. Aras, “Geride kalanlara
da sab›r diliyorum. Siz de son s›n›fa gelip
mezun olacaks›n›z. Bir zamanlar biz de
ö¤renciydik. Ama bir gün böyle görevlere
de gelebilirsiniz” dedi. 

fienlik’te ilkö¤retim ö¤rencilerinin
kat›ld›¤› bir “‹cat fienli¤i” de yer ald›.

Ankara Üniversitesi Bahar fienli¤i

Leman Sam
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Geçti¤imiz
günlerde kurulan
Erasmus Ö¤renci
Toplulu¤u da
fienlik
kapsam›nda bir
stand açarak
ö¤rencileri üye
kaydetti ve AB
programlar›
hakk›nda bilgi
verdi.

Foto: O¤uzhan Burak

Foto: O¤uzhan Burak

Foto: O¤uzhan Burak

fienlik’te ilkö¤retim ö¤rencilerinin
kat›ld›¤› bir “‹cat fienli¤i” de yer ald›.

Ankara Üniversitesi Bahar fienli¤i

Feridun Düza¤aç

Yeni Türkü

Volkan Konak
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Foto:
O¤uzhan
Burak

Ankara Üniversitesi Bahar fienli¤i
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“Ölçme ve De¤erlendirme Anabilim
Dal›”n›n koordinatörlü¤ünde; E¤itim
Bilimleri Fakültemizin düzenledi¤i “I.
Ulusal E¤itimde ve Psikolojide Ölçme ve
De¤erlendirme Kongresi”, 14-16 May›s
2008 tarihleri aras›nda Üniversitemiz
Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM) salonlar›nda
gerçeklefltirildi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ramazan Arslan, Kongrenin
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, yüzlerce
y›ll›k bir imparatorlu¤un ard›ndan yükselen
ça¤dafl Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin;
deneyimli ve zengin bir ö¤retim eleman›
kadrosuna sahip oldu¤unu ve Cumhuriyet’e
yak›flan ça¤dafl e¤itim sisteminin
yayg›nlaflmas›nda öncü rol oynad›¤›n›,
gerek yurt içinde, gerek yurt d›fl›nda çok
say›da yüksekö¤retim kurumunun
geliflmesine önemli ölçülerde katk›larda
bulundu¤unu ve bulunmaya devam etti¤ini,
Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin
korunmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas›n›n vazgeçilmez ödevlerinden
birisi oldu¤unu belirterek, E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nce bu alanda ilk kongrenin
gerçeklefltiriliyor olmas›n›n mutlulu¤unu
duydu¤unu ifade etti.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Gönül Akçamete de Kongrenin
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada; birincil
amac› e¤itimin de¤iflik uzmanl›k alanlar›na
(Ölçme ve De¤erlendirme, Özel E¤itim,
Program Gelifltirme vb.) uzman adaylar›
yetifltirmek üzere 1964 y›l›nda kurulan
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin, bu amac›
çerçevesinde flimdiye kadar birçok e¤itimci
yetifltirmesinin yan› s›ra, kurulufl
amaçlar›ndan ikincisinin bir gere¤i olarak
da binlerce ö¤retmeni yetifltirerek sisteme
kazand›rd›¤›n› belirtti. Prof. Dr. Akçamete,
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin kurulufl
amac› ve örgüt yap›s› bak›m›ndan "E¤itim
Fakülteleri"nden farkl› oldu¤unu ve kendi
türünde ülkemizde ilk ve tek Fakülte
oldu¤unu vurgulayarak; flimdiye kadar,
1990 y›l›nda “I. E¤itim Bilimleri
Kongresi”, 2000 y›l›nda “I. Ulusal Çocuk
Kitaplar› Sempozyumu”, 2003 y›l›nda ilki
yap›l›p geleneksel hale gelmifl olan “E¤itim
Çal›fltay›”, baflta olmak üzere bir çok ilki

gerçeklefltirdi¤ini hat›rlatarak, “I. Ulusal
E¤itimde ve Psikolojide Ölçme ve
De¤erlendirme Kongresi” ile bir ilki daha
gerçeklefltiriyor olman›n sevincini
yaflad›klar›n› vurgulad›.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve
De¤erlendirme Anabilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Nizamettin Koç ise “I. Ulusal
E¤itimde ve Psikolojide Ölçme ve
De¤erlendirme Kongresi”nin; Ölçme ve
De¤erlendirme-Psikometri alan›ndaki
akademik çal›flmalar›n ve uygulamalar›n
paylafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
düzenlendi¤ini; bu kongreye
üniversitelerden akademisyenler, Milli
E¤itim Bakanl›¤›’ndan ve sivil toplum
kurulufllar›ndan uzmanlar ve
ö¤retmenlerden oluflan genifl bir grubun
kat›ld›¤›n› ifade ederek; “‹lkini
gerçeklefltirdi¤imiz bu kongrenin
kurumsallaflarak ileride beflincisini,
onuncusunu ve sonrakilerini hep birlikte
gerçeklefltirebilmeyi umuyor ve diliyoruz”
dedi.

Kongredeki çal›flmalar; Ça¤r›l›
bildiriler, Sözlü Bildiriler, “Ö¤rencilerin
Üst Düzey Zihinsel Özelliklerinin
Belirlenmesi” konulu bir “Atölye
Çal›flmas›” ve “De¤erlendirme Paneli”
olmak üzere dört ana bafll›kta özetlendi.

Kongrenin bafllang›c›nda ortak
oturumlar halinde ça¤r›l› bildiriler sunuldu,
daha sonra da kongreye sözlü bildiri
sunmak üzere yap›lan baflvurular aras›ndan
“Bilimsel Dan›flma Kurulu”nca seçilen
bildirilerin sunumlar› ise befl paralel
oturum halinde sunuldu ve tart›fl›ld›. 

Kongrede, Prof. Dr. Yaflar Baykul “‹lk
ve Orta Ö¤retimde Dikey Geçifller”, Prof.
Dr. Ferhunde Öktem “Farkl› Bilim
Alanlar›n›n E¤itim Sürecinde Ölçme ve
De¤erlendirme”, Prof. Dr. Ata Tezbaflaran
“Psikolojik Testler ve Etik Standartlar
Bak›fl Aç›s›ndan Yan›tlanmas› Gereken
Sorular”, Prof. Dr. Niyazi Karasar
“Araflt›rma Sürecinde Ölçme ve
De¤erlendirme”, Prof. Dr. Ali Baykal
“Yarat›c›l›k ‹çin F›rsat Ne Kadar Önemli?”,
Doç. Dr. Selahattin Gelbal “Genifl Ölçekli
Testler ve De¤erlendirme”, Prof. Dr. Canan
Sümer “‹nsan Kaynaklar› Yönetiminde
Ölçme, De¤erlendirme ve Kültürel
Ba¤lam” ve Prof. Dr. Nizamettin Koç

“E¤itimimizde Psikolojik Testlerin
Kullan›m Durumu: Sorunlar ve Öneriler”
bafll›kl› ça¤r›l› bildirileri sundu.

Kongrede, Ülkemizde “Ölçme ve
De¤erlendirme Uzmanlar›”n›n görüflü
al›narak verilmesi gereken birçok karar›n
“uzman görüflü” al›nmadan verildi¤i,
bunun da çok önemli birçok sorunun
yaflanmas›na neden oldu¤u belirtilerek,
“MEB ve YÖK’ün günümüzdeki birçok
karar›n›n ve uygulamas›n›n; Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n; Üniversitelerden,
Bakanl›ktan, ÖSYM’den, DPT’den ve
TÜBA’dan birçok akademisyenin
kat›l›m›yla yo¤un ve uzun dönemli bir
çal›flmaya dayal› olarak 1990 y›l›nda
haz›rlatt›¤› ve halen geçerli¤ini
koruyan,”Ölçme ve De¤erlendirme Özel
‹htisas Komisyonu Raporu” ile çeliflti¤i
ifade edildi; ço¤u özel e¤itim kurumlar›nda
“Ölçme ve De¤erlendirme Birimleri” ve
“Uzmanlar›” varken devlet okullar›nda
olmay›fl›n›n önemli bir çeliflki” oluflturdu¤u
üzerinde duruldu.

“Üzerinde durulan önemli konulardan
bir di¤eri de Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
Yüksekö¤retim Kurulu’nun; ö¤rencilerin
de¤iflik amaçlarla de¤erlendirilmesi
(ö¤retimi gelifltirme, seçme, s›n›flama,
yerlefltirme vb.) ile ilgili olarak ald›klar›
kararlarda “Ölçme ve De¤erlendirme
Uzmanlar›”ndan yeterince
yararlanmamalar›n›n ortaya koydu¤u
sorunlar oldu.”

Kongrede ayr›ca Ülkemizde;  Yönetsel
(Seçme, S›n›flama, Yerlefltirme),  Ö¤retimi
Gelifltirme, Rehberlik (Mesleki, E¤itsel ve
Kiflisel) ve Araflt›rma amaçlar›yla
kullan›lan tüm psikolojik testleri
bünyesinde toplayan, yenilerini gelifltiren-
uyarlayan, bunlar›n da¤›t›m sistemini
kuran-iflleten ve “psikologlar›n testler
üzerinde denetimine” olanak veren bir
merkezin gereklili¤i üzerinde durularak,
“Türkiye Test ve Araflt›rma Merkezi” ad›
alt›nda bir merkezin kurulmas› önerildi.

Kongrenin sonunda, “E¤itimde ve
Psikolojide Ölçme ve De¤erlendirme
Kongreleri”nin iki y›lda bir yap›lmas› ilke
olarak benimsendi ve ikinci kongrenin
Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nin
ev sahipli¤inde, 2010 y›l›nda Mersin’de
gerçeklefltirilmesine karar verildi.

II..  UUlluussaall  EE¤¤iittiimmddee  vvee  PPssiikkoolloojjiiddee  ÖÖllççmmee  vvee
DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  KKoonnggrreessii,,  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  GGeerrççeekklleeflflttiirriillddii

Haberi yazan: Prof. Dr. Nizamettin Koç



Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde aç›lan Tafl›nmaz

Gelifltirme Anabilim Dal›, finans ve
tafl›nmaz sektöründe önemli görevlerde
bulunan yöneticileri konuk ederek,
Tafl›nmaz Gelifltirme Anabilim Dal›
ö¤rencilerine ve ilgi duyanlara, sektörleri
ile ilgili konferans verdiriyor. Anabilim
Dal› son olarak 9 May›s 2008
tarihinde Türkiye Bankalar
Birli¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Türkiye ‹fl Bankas›
A.fi. Genel Müdürü H. Ersin
Özince’yi konuk etti. “Konut
Finansman› ve Türk
Bankac›l›k Sistemindeki Yeri”
konulu bir konferans sunan
Özince, Ankara
Üniversitesi’ne, Tafl›nmaz Gelifltirme
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SSaa¤¤ll››kk  BBiilliimmlleerrii
FFaakküülltteessii’’nniinn,, 22000077--
22000088  AAkkaaddeemmiikk
YY››ll››  EEttkkiinnlliikklleerrii

TTaaflfl››nnmmaazz  GGeelliiflflttiirrmmee  AAnnaabbiilliimm  DDaall››  KKoonnffeerraannssllaarr››

KKoonnsseerrvvaattuuvvaarrddaann,,  GGaazzii’’ddee  KKoonnsseerr

‹ngiltere Keele Üniversitesi Hemflirelik ve
Ebelik Okulu ö¤retim elemanlar›ndan
Shelagh Heneghan ve Wynne Thomas,
Avrupa Birli¤i E¤itim-Ö¤retim
Programlar›-Erasmus Ö¤retim Eleman›
De¤iflimi kapsam›nda 11-16 May›s 2008
tarihleri aras›nda, Ankara Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik ve
Ebelik Bölümlerini içeren bir çal›flma
ziyareti gerçeklefltirdi.  

Bu do¤rultuda, Hemflirelik Bölümü
dördüncü s›n›f ve Ebelik Bölümü ikinci
s›n›f ö¤rencilerine Hemflirelik ve Ebelik

mesle¤inin tarihçesi, ‹ngiltere'deki ilgili
e¤itim-ö¤retim program› ve her iki bilim
dal›n›n önemli konular›n› içeren ders
verildi.  ‹ki gün süren ve ilgili bölümlerin
ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar›n›n
kat›ld›¤› etkinlik içeri¤i, efl zamanl› olarak
Türkçe'ye çevrildi ve interaktif bir
ö¤renme-ö¤retme ortam› oluflturuldu.  

Rektör Prof. Dr. Nusret Aras’› da
ziyaret ederek Ankara Üniversitesi
hakk›nda genifl bilgi sahibi olan ‹ngiliz
akademisyenler de memnuniyetlerini dile
getirerek, 2008-2009 akademik y›l›n›
kapsayan yeni bir ikili anlaflma imzalama
taleplerini ilettiler ve birlikte çal›flma
konusundaki kararl›l›klar›n› vurgulad›lar.

Anabilim Dal› kurmas› nedeniyle
teflekkür etti¤ini söyledi. Uzun y›llar
boyunca böyle bölümler olmas›n›
hayal etti¤ini, bunun Türkiye için çok
iyi bir geliflme oldu¤unu belirten
Özince, gayrimenkul ile sermaye

aras›nda çok önemli bir iliflki oldu¤unu
söyledi. Türkiye’deki konut kredileri
hakk›nda da bilgi veren Özince, konut
kredilerinin uzun süredir büyüdü¤ünü ama
bugünlerde k›smen durdu¤unu, bunun da
bir kriz oldu¤unu vurgulad›.

Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› Koro Anasanat Dal›

Korosu, 14 May›s 2008 tarihinde Gazi
Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi Konser
Salonu’nda verdi¤i konser ile büyük be¤eni
toplad›. Dilruba Amanullaeva’n›n
yönetiminde, piyanist Güler Demirova’n›n
da piyano ile efllik etti¤i konserde sahne
alan ö¤renciler baflar›l› performanslar› ile
göz doldurdu. 

“Atam ‹zindeyiz” adl› marflla bafllayan
Konserde “Ave Verum”, “Yol Havas›”,
“fiirin Nar”, “Ceviz Oynamaya Geldim”,
“Smoke gets in your eyes”, “Heyf”,
“Laudate Dominum”, “Piangete Voi? Al
Dolce Guidami”, “Quell’agil Pie”, “Ninni”,
“Stabat Mater No: 1, 13”, “Credo Missa
Brevis KV 194”, “Coro di Schiavi Ebrei”,
“Çanakkale ‹çinde”, “Lacrimosa” ve
“‹zmirin Da¤lar›nda” adl› parçalar
sunuldu.

Üniversitemiz Jeolo-
ji Mühendisli¤i Bö-
lümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Do¤an Ay-
dal’›n yeni kitab›
“Petrolsüz Dünya”,
Truva yay›nlar›ndan ç›kt›. 188 sayfal›k ki-
tapta, petrolün çok yak›nda, hem de düflü-
nüldü¤ünden önce bitece¤i ve çocuklar›-
m›z›n, petrolsüz bir Dünya’da yaflamay›
ister istemez ö¤renecekleri belirtiliyor.
Kitapta, petrolün gerçekten bitip bitmedi-
¤i, Afrika k›tas›ndaki petrol savafllar› ve
kar›fl›kl›klar, dünya’n›n, petrolsüz bir gele-
ce¤e haz›r olup olmad›¤›, hidrojen ve nük-
leer enerjinin çare olup olmad›¤›, günefl
enerjisi ve petrolsüz bir dünyada yat›r›m
yap›lmas› gereken alanlar anlat›l›yor. 

YYeennii  KKiittaapp::
PPeettrroollssüüzz
DDüünnyyaa
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  GGeelliiflflttiirrmmee  VVaakkff››  LLiisseessii’’nnddeenn  HHaabbeerrlleerr
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel Lisesi, verdi¤i ileri düzey e¤itimin yan› s›ra, düzenledi¤i

etkinliklerle de ö¤rencilerini dolu dolu yetifltiriyor. Kat›ld›klar› etkinliklerden önemli baflar›larla dönen
ö¤rencilerimizle ilgili son zamanlardaki haberlerden baz›lar› flöyle: 

Çanakkale fiehitlerine Ziyaret-
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
Lisesi ö¤rencilerinden 28’i, 10-12 Nisan
2008 tarihleri aras›nda Çanakkale’yi
ziyaret etti. Tarihimizin ve gelece¤imizin
›fl›¤› Ar›burnu ve Conkbay›r›’n› gezen
ö¤rencilerin yüre¤indeki vatan sevgisi
gözlerine yans›rken, ö¤retmenleri ve
ö¤rencileri saran büyülü hava, gelece¤in
bizim olabilmesi için geçmifli unutmamak
gerekti¤ini bir kere daha hat›rlatt›. Bu
gezi, ükemizin teminat› gençlerin,
flehitlerdeki vatan aflk›n› hissetmeleri
aç›s›ndan büyük kazanç sa¤lad›.

Bu arada, Özel Lise ö¤rencilerinin 18
Mart Çanakkale fiehitlerini Anma
Program› kapsam›nda haz›rlad›¤› “Son
Kale” adl› oyun Prof. Dr. Cemal Ayd›n’›n
da kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. ‹zleyenleri
1915 y›l›na götürerek duygulu anlar
yaflamas›na neden olan anma program›,
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar› Özel Lisesi gençlerinin, tarihine
ve gelece¤ine sahip ç›kt›¤›n› bir kere daha

gösterdi.
Felsefe Olimpiyatlar›- Ankara

Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel Lisesi,
9 Mart 2008 tarihinde yap›lan Türkiye
Felsefe Olimpiyatlar›’na da kat›ld›.
Olimpiyatta Okulu baflar›yla temsil eden
11B TM s›n›f› ö¤rencisi Emre
Güztoklusu’nun baflar›lar›n›n devam›n›
diliyoruz.

fiiir Dinletisi- Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Özel Lisesi ö¤rencileri,
bahar›n geliflini düzenledikleri fliir
dinletisiyle karfl›lad›. Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü’nün haz›rlad›¤›
“Dizelerdeki Aflk” adl› fliir dinletisinde
ö¤renciler yeteneklerini sergilerken,
okunan büyüleyici fliirler dinleyenleri
bambaflka dünyalara götürdü. 2008 y›l›n›n
Yahya Kemal Beyatl› y›l› olmas›
nedeniyle ünlü flair de sayg›yla an›ld›.

Ba¤›ml›l›¤a Hay›r- Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤›
ve Hastal›klar› Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, Ankara

Çanakkale
fiehitlerine
Ziyaret

fiiir Dinletisi

“Son Kale” adl› oyun

“Ba¤›ml›l›k Yapan
Maddeler”
konferans›

“Genco” ekibi ö¤rencilerle

“Genco” ekibi

Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel Lisesi
ö¤rencilerine 29 fiubat 2008 tarihinde
“Ba¤›ml›l›k Yapan Maddeler” hakk›nda
bilgi sundu. Sigara, alkol ve uyuflturucu
maddelerin zararlar› ile ilgili bilgi veren
Ulukol, ö¤rencilerin sorular›n› da
yan›tlayarak yararl› mesajlar verdi.

“Genco” Ekibi Ö¤rencilerle-
Gençlerin ilgiyle izledi¤i “Genco”
dizisinin oyuncular›, 17 Mart 2008
tarihinde ö¤rencilerle bir araya geldi.
Ö¤rencilerimiz dizinin çekim aflamalar›,
oyuncular›n e¤itim s›ras›nda yaflad›klar›
ve gelecek planlar› ile ilgili sorular
sorarken, sempatik tav›rlar›yla
ö¤rencilerin gönlünü fetheden oyuncular
söylefli sonunda hat›ra foto¤raf›
çektirdiler.

Ankara Birincisi Ö¤rencimiz- Bu
arada, Ana s›n›f› C flubesinden ö¤rencimiz
Tuna Dan›flman, Ankara Okullararas›
Resim-Müzik-Tiyatro ve Kültür fienlikleri
kapsam›nda yer alan Öykü Resimleme
Yar›flmas›'nda Ankara birincisi oldu.

“Son Kale” adl› oyun

Felsefe
olimpiyat›


