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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,
BBeeyyppaazzaarr››’’nnddaa  KKoonnaakk  TTaarrzz››nnddaa

Üniversitesi Uygulama Oteli” ad› ile
öncelikle Yarg› ve Üniversitemiz
mensuplar›na hizmet verecek.
1800’lü y›llar›n ortalar›nda infla
edilen, yenilenerek otantik tarzda
döflenen ve tipik butik otel
özelliklerini tafl›yan Otel’de
misafirlere konaklama ve kahvalt›
hizmeti verilecek. Kaloriferli olan
Otelde 11 çift kiflilik oda bulunuyor.
Odalar›n büyük k›sm›nda dufl ve
tuvalet yer al›yor.
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Üniversitemiz Elektron
Mikroskobu Birimi, 15 May›s
2008 tarihinde Üniversitemiz
yöneticilerinin kat›ld›¤› bir törenle
hizmete aç›ld›.• 4’TE

Ankara Üniversitesi Beypazar›
Meslek Yüksekokulu Turizm Program›
ö¤rencilerinin uygulama e¤itimlerini
gerçeklefltirmek üzere haz›rlanan
Uygulama Oteli, 29 May›s 2008
tarihinde düzenlenen bir törenle
hizmete aç›ld›. 
Mülkiyeti Beypazar› Belediyesine ait
olan ve Hakimevi yap›lmak üzere
restore edilerek otantik tarzda
döflenen tarihi Abbaszade Kona¤›,
“Beypazar› Hakimevi Ankara

EElleekkttrroonn  MMiikkrroosskkoopp
LLaabboorraattuuvvaarr››  AAçç››lldd››

TBMM’de yeni kabul edilen 5727
say›l› yasayla kapal› alanlarda
sigaran›n yasaklanmas›na destek
vermek üzere 20 May›s 2008
tarihinde Üniversitemizin
Tando¤an Merkez Yerleflkesi’nde
sigara karfl›t› bir yürüyüfl
düzenlendi. • 7’DE

SSiiggaarraayyaa  HHaayy››rr
YYüürrüüyyüüflflüü

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü’ndeki Nail
Oraman Amfisi, günümüzün
teknolojik ve estetik olanaklar›na
göre yenilenerek ö¤rencilerin ve
ö¤retim elemanlar›n›n hizmetine
aç›ld›. • 5’TE

ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii’’nnee
YYeeppyyeennii  BBiirr
KKoonnffeerraannss  SSaalloonnuu

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, ‹kinci
Meflrutiyetin ilan› an›s›na, 28-30
May›s 2008 tarihleri aras›nda
“Jön Türk Devrimi’nin 100. Y›l›”
bafll›kl› bir konferans düzenledi.
Konferansta  “Burjuva Devrimi
Kavram›”, “1908’in Uluslararas›
Etkileri”, “1908 ve Hukuk”,
“Devrim ve Kemalizm”,
“Modernleflme”, “1908 ve Bas›n”,
“Balkanlar’da 1908”, “1908 ve
Rusya” gibi ana bafll›klarda
oturumlar düzenlendi.• 14’TE

11990088--22000088::  JJöönn  TTüürrkk
DDeevvrriimmii’’nniinn  110000..  YY››ll›› Avrupa Komisyonu Türkiye

Delegasyonu taraf›ndan 2008
Avrupa Kültürleraras› Diyalog Y›l›
etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen Kültürleraras› Diyalog
K›sa Film Yar›flmas›’nda Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
K›sa Film ve Belgesel Atölyesi
ö¤rencilerinden Eray Mert’in
““‹‹nnssaann--ll››kk”” adl› filmi birincilik
ödülünü kazan›rken, yine Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Reyhan Meral ise
““TTaaflflllaarr”” adl› filmiyle üçüncülük
ödülünün sahibi oldu. • 6’DA

AAvvrruuppaa’’ddaann  ÖÖddüülllleerr
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Ankara Üniversitesi Beypazar› Meslek

Yüksekokulu Turizm Program›
ö¤rencilerinin uygulama e¤itimlerini
gerçeklefltirmek üzere haz›rlanan
Uygulama Oteli 29 May›s 2008 tarihinde
düzenlenen törenle hizmete aç›ld›. 

Mülkiyeti Beypazar› Belediyesine ait
olan ve Hakimevi yap›lmak üzere restore
edilerek otantik tarzda döflenen tarihi
Abbaszade Kona¤›, “Beypazar› Hakimevi
Ankara Üniversitesi Uygulama Oteli” ad›
ile öncelikle Yarg› ve Üniversitemiz
mensuplar›na hizmet verecek.

Butik otel özelli¤indeki uygulama
otelinin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, baflar›n›n öncelikle Beypazar›
Belediye Baflkan› Mansur Yavafl’a ait
oldu¤unu, Bepazar›’n›n turizme
dönüflümünü haz›rlad›¤›n›, bu nedenle de
ününün tüm Türkiye’ye yay›ld›¤›n›
söyledi. Yavafl’›n, Ankara Üniversitesi
Beypazar› Meslek Yüksekokulu’na da her
zaman katk› sa¤lad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Aras, Otelin aç›l›fl›nda Adalet Teflkilat›n›
Güçlendirme Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Ayhan Tosun’un da büyük katk›
sa¤lad›¤›n›, iflletmesi için Ankara
Üniversitesi’ni seçtikleri için de teflekkür
etti¤ini kaydetti. Beypazar› Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ‹lhan
Karaçal’›n, ö¤rencileri ve Yüksekokul
ö¤retim elemanlar›yla buray› en iyi
flekilde yönetece¤ine inand›¤›n› da
kaydeden Prof. Dr. Aras, Otelin Beypazar›
ve Ankara Üniversitesi’ne büyük katk›s›
olaca¤›n› sözlerine ekledi.

Otelin aç›l›fl kurdelas›n› Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, Beypazar› Beyediye Baflkan›
Mansur Yavafl ve Adalet Teflkilat›n›
Güçlendirme Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Adalet Bakanl›¤› Hukuk ‹flleri
Genel Müdürü Ayhan Tosun birlikte kesti.
Konuklara oteli gezdiren Baflkan Yavafl,

restore ettikleri kona¤›n alt›nda Osmanl›
dönemine ait mahkeme kararlar›n›
bulduklar›n›, onlar› da burada
sergileyeceklerini söyledi. Kona¤›n
yafl›n›n 100’ün üzerinde oldu¤unu da
belirten Yavafl, bunun gibi balkonlu
evlerde evin kitabesinin oldu¤unu ama bu
evde kitabenin bulunmad›¤›n›, belki de
zamanla tahrip oldu¤unu ya da
kald›r›ld›¤›n› sözlerine ekledi.  

Ankara Üniversitesi Uygulama
Oteli’nin Üniversitemize nas›l
kazand›r›ld›¤›n› Beypazar› Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ‹lhan
Karaçal flöyle anlatt›:

“Beypazar› Belediye Baflkanl›¤›
taraf›ndan Hakimevi yap›lmak üzere
Adalet Teflkilat›n› Güçlendirme Vakf›na
tahsis edilen ‹stiklal mahallesindeki tarihi
Abbaszade kona¤›, ilgili vak›f taraf›ndan
asl›na uygun olarak restore edilmifl ve

Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan
mimarisine uygun tarzda tefrifl edilmifltir.
Ankara Üniversitesi Beypazar› Meslek
Yüksekokulu’nda Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i Program›n›n aç›lmas› ve bu
programda 2008-2009 e¤itim y›l›nda
ö¤retime bafllanacak olmas› nedeni ile
ihtiyaç duyulan Uygulama Oteli için ilgili
Vak›f, Belediye Baflkanl›¤› ve Üniversite
aras›nda yap›lan görüflmeler sonucunda
Beypazar› Hakimevi’nin bu amaçla
kullan›lmas› için anlaflmaya var›lm›flt›r.
Ankara Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr.
Nusret Aras ve Beypazar› Belediye
Baflkan› Mansur Yavafl taraf›ndan 1 May›s
2008 tarihinde imzalanan sözleflme ile
Beypazar› Hakimevi’nin iflletme hakk› üç
y›l süre ile kiralama yoluyla Ankara
Üniversitesi’ne devredilmifltir.
Sözleflmenin amac›, Ankara Üniversitesi
Beypazar› Meslek Yüksekokulu
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bünyesinde bulunan Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i, Turizm ve Seyahat
‹flletmecili¤i, Turizm Rehberli¤i
Programlar› ö¤rencilerinin uygulamaya
yönelik e¤itimlerini yürütmek, mesleki
becerilerini gelifltirmek ve böylece turizm
sektörünün ihtiyaç duydu¤u mesleki
deneyime sahip ara insan gücünü en iyi
flekilde yetifltirmek üzere Beypazar›
Hakimevi’nin Uygulama Oteli olarak
iflletilmesidir. Uygulama Oteli, 2547 say›l›

Yüksekö¤retim Kanunu’nun 58. maddesi
do¤rultusunda görev yapan bir e¤itim-
ö¤retim kurumu olarak, ö¤rencilerin
ö¤retim elemanlar› nezaretinde uygulama
e¤itimi ald›klar› bir Üniversite Döner
Sermaye ‹flletmesi niteli¤inde görev
yapacakt›r. ‹flletme ‘Beypazar› Hakimevi
Ankara Üniversitesi Uygulama Oteli’ ad›
ile öncelikle Yarg› ve Üniversite
mensuplar›na hizmet sunacakt›r.

1800’lü y›llar›n ortalar›nda infla edilen

tarihi bina otantik tarzda döflenmifl olup
tipik Butik Otel özelliklerini tafl›maktad›r.
Misafirlere konaklama ve kahvalt› hizmeti
verilecektir. 11 çift kiflilik odaya sahip
Uygulama Oteli kaloriferli olup odalar›n
büyük k›sm›nda dufl ve tuvalet
bulunmaktad›r.

Uygulama Oteli rezervasyonlar›
Beypazar› Meslek Yüksekokulu’nun web
sayfas›ndan veya 763 30 35 numaral›
telefondan yap›labilecektir.”

Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ünde
çal›flan Ayhan Gülsoy, Görme

Engelliler Spor Federasyonu taraf›ndan
22-25 May›s 2008 tarihleri aras›nda
Sivas’ta düzenlenen “Türkiye Görme
Engelliler Bay ve Bayanlar Halter
Powerlifting ve Benchpress
fiampiyonas›”nda, 90 kiloda Benchpress
ve powerlifting Türkiye flampiyonu oldu. 

Çeflitli illerden toplam 13 kulübün
kat›l›m›yla gerçekleflen flampiyonada
büyük baflar› kazanan, Çankaya
Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
sporcular›ndan olan Üniversitemiz
personeli Ayhan Gülsoy, elde etti¤i
dereceyle ABD’de 3-5 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda düzenlenen Powerlifting

halter
karfl›laflmas›na
kat›lma flans›n›
elde etti. 

10 y›ld›r
halterle u¤raflan
ve dokuz y›ld›r
da Ankara
Üniversitesi’nde
çal›flan Ayhan Gülsoy,
antrenmanlar için yeterli destek olunmas›
durumunda çok daha iyi baflar›lara imza
ataca¤›n› belirtiyor.

Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi
Bölümü’nden mezun olan ve bugünlerde
ikinci üniversiteyi de okuyan Gülsoy evli
ve bir çocuk babas›.

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  ÇÇaall››flflaann››  GGüüllssooyy,,  HHaalltteerr’’ddee  TTüürrkkiiyyee  fifiaammppiiyyoonnuu  OOlldduu
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Üniversitemiz Elektron Mikroskobu
Birimi, 15 May›s 2008 tarihinde

Üniversitemiz yöneticilerinin kat›ld›¤› bir
törenle hizmete aç›ld›.

Ülkemizde say›l› yerde bulunan bu
cihazlar hakk›nda bilgi veren Laboratuvar
sorumlusu ve Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Yalç›n Elerman, birimde Taramal›
Elektron Mikroskobu ile Geçirmeli
Elektron Mikroskobu’nun yan› s›ra
numune haz›rlama sistemlerinin yer
ald›¤›n› belirterek, bu birimlerin pek çok
fakültedeki araflt›rmalara büyük katk›
yapaca¤›n› ve Üniversitemizin uluslararas›
rekabet gücünün artaca¤›n›, Ankara
Üniversitesi’nin daha iyi bir yere
gelece¤ini söyledi.

Laboratuvar›n kuruluflunda büyük
eme¤i bulunan Prof. Dr. Tahsin Nuri
Durlu da cihazlar›n verimli
kullan›lmas›n›n önemine iflaret etti.
Ülkemizde baz› cihazlar›n, “Bozulacak
korkusuyla” hiç kullan›lmadan hurdaya
ç›kt›¤›n› belirten Prof. Dr. Durlu, bu
aletlerin kullan›m›nda k›skanç
olunmamas› gerekti¤ini belirterek,
“Bunlar 24 saat kullan›l›rsa daha verimli
oluyor. Yurt d›fl›nda kimse bu aletleri

k›skanm›yor. Bunlar›n herkese aç›k
olmas› laz›m” dedi. Prof. Dr. Durlu,
cizlar›n iyi iflletilmesi için gerekli olan
“teknisyen” konusunun da çözümlenmesi
gerekti¤ini vurgulad›.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da bu tür laboratuvarlar›n
aç›lmas›n›n Üniversitemizin gücünü de
artt›rd›¤›n› söyledi. Yay›n say›s›n›n
artmas›yla bunlar›n bariz olarak

görüldü¤ünü belirten Prof. Dr. Aras, bu
ünitelerin kullan›m›nda paylafl›mc›
olunmas› gerekti¤ini ama acemi kiflilere
de teslim edilemeyece¤ini söyledi. Bu
laboratuvar›n kurulmas› için 4 milyon
YTL harcand›¤›n› vurgulayan Prof. Dr.
Aras, “Bu y›l tüm Üniversitede malzeme
ve techizat almak için 2 milyon YTL
ay›rabiliyoruz ama bu cihazlar için bir
y›ll›k yat›r›m›n iki kat›n› harcad›k. Bu
kadar pahal› cihazlar› almaya izin
verenler, iki teknisyen veremiyor. ‹dari ve
mali özerkli¤imiz olsa teknisyeni de
alabiliriz. Ama bu özgürlü¤ümüz yok.
Bence üniversitelerin en önemli problemi
bu” dedi. Bu tür cihazlar›n çok
kullan›lmalar› durumunda demode
olmadan verimli olabilece¤ini de anlatan
Prof. Dr. Aras, art›k bilimsel çal›flmalar›n
da projeye ba¤l› olmas› gerekti¤ini çünkü
bu tür cihazlar›n çok pahal› oldu¤unu
kaydetti. Ünivesitemizin tarihinden beri
ancak dört elektron mikroskobu
al›nabildi¤ini, oysa uygulamal›
fakültelerimize en az 10 y›lda bir böyle
bir cihaz al›nabilmesi gerekti¤ini, bunlar›
kullanacak eleman da hangi fakültede
varsa bu birime kayd›r›labilmesi
gerekti¤ini kaydetti.
Laboratuvar, Nükleer Bilimler Enstitüsü
içinde yer al›yor.

EElleekkttrroonn  MMiikkrroosskkoopp  LLaabboorraattuuvvaarr››  AAçç››lldd››
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ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii’’nnee  YYeeppyyeennii  BBiirr  KKoonnffeerraannss  SSaalloonnuu
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe

Bitkileri Bölümü’ndeki Nail Oraman
Amfisi, günümüzün teknolojik ve estetik
olanaklar›na göre yenilenerek ö¤rencilerin
ve ö¤retim elemanlar›n›n hizmetine aç›ld›.
Amfide, yenileme çal›flmalar› kapsam›nda
akustik tavan, duvar kaplamalar› ve PVC
yer kaplamas› yap›ld›. S›ralar de¤ifltirildi
ve hareketli koltuklarla döflendi.
Donan›m› da yenilenen amfiye; 3000 ve
2000 ansilümenlik projektörler, ses
sistemi, projeksiyon perdesi, ak›ll› tahta
ve kamera sistemi konuldu. Kapasitesi
150 kifli olan amfi, sadece ders ve s›navlar
de¤il, seminer, kongre ve konferanslar›n
da en etkin flekilde yap›labilece¤i yap› ve
donan›ma kavufltu.

Amfi’nin yeniden hizmete aç›lmas›
nedeniyle 16 May›s 2008 tarihinde

Üniversitemiz yöneticileri ve
Bölüm ö¤retim elemanlar›n›n

kat›ld›¤› bir tören
düzenlendi. Törende bir
konuflma yapan Bahçe
Bitkileri Bölümü Baflkan›

Prof. Dr. Gökhan
Söylemezo¤lu, amfi için

yap›lan çal›flmalar›n yan› s›ra
bölümde yap›lan di¤er çal›flmalar› da
anlatt›. Tüm ö¤retim üyelerinin odalar›n›n
laminant parke ve pencerelerin de pen’le
donat›ld›¤›n› ve su deposu yap›ld›¤›n›
belirten Prof. Dr. Söylemezo¤lu, amfinin
yüzde 50 Rektörlük, yüzde 50 Dekanl›k
olanaklar›yla yenilendi¤ini söyledi.
Burada art›k rahatl›kla sempozyumlar›n
da yap›labilece¤ini kaydeden Prof. Dr.
Söylemezo¤lu, “Amfinin yo¤un bir
flekilde kullan›larak y›pranmas›n› temenni
ediyorum” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da bu s›n›f›n
sempozyumlarla, toplant›larla ve derslerle
sürekli dolu geçmesini diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras ise buras›n›n art›k dersane
standartlar›n› aflt›¤›n›, ses da¤›l›m› ve
teknolojik olanaklar›yla çok güzel bir
salon oldu¤unu söyledi. Ankara
Üniversitesi ö¤rencilerinin böyle salonlara
lay›k oldu¤unu belirten Prof. Dr. Aras,
“Ö¤rencilerimiz burada derslerini daha iyi
anlayacaklar. Rektörlük olarak bine yak›n
LCD projektör da¤›tt›k. Bunlar art›k kara
tahtalar›n yerini ald›. Bunlar sayesinde
ö¤renciye ne göstermek istiyorsan›z,
giriyorsunuz internete, bunlar› indirip
gösterebiliyorsunuz” dedi. Ziraat ve
Veteriner Fakültesi ö¤rencilerinin
kullanmas› için bir Ö¤renme Merkezi de
bu yerleflkeye yapacaklar›n› belirten Prof.
Dr. Aras, Su Ürünleri Bölümü’nde
y›pranan bölümlerin yaz aylar›nda
onar›larak yeni ders y›l›na yetifltirilece¤ini
sözlerine ekledi.

Amfinin aç›lmas› nedeniyle Bahçe
Bitkileri Bölümü emekli ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Atila Günay “Bitki
Yetifltiricili¤inde Kimyasal Madde ve
Hormonlar Kullan›lmal› m›?” bafll›kl› bir
aç›fl dersi sundu. Prof. Dr. Günay hormon
ve ilaç kullan›m›n›n genelde konu d›fl›
insanlara soruldu¤unu ve bunlar›n da
genelde ürkütücü cevaplar verdi¤ini
söyledi. Hastal›klar ve kimyasallara karfl›
korunman›n ilaçlara ba¤l› oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Günay, bir bitkinin iyi
büyümesi ve geliflmesi için gübre verilip
ilaç at›ld›¤›n› söyledi. Çocuk sahibi
olmayan ailelerin de hormon tedavisiyle

çocuk sahibi olduklar›n› belirten Prof. Dr.
Günay, düflük s›cakl›kta yetifltirilen
domateslerde hormon kullan›larak
çiçeklerin döllenmesinin sa¤land›¤›n›
kaydetti. Prof. Dr. Günay, “Ancak klasik
tar›mda da organik tar›mda
oldu¤u gibi bitkinin
yetifltirilmeye
baflland›¤› andan
tüketicinin sofras›na
gelinceye kadar
geçen süreçte,
yetifltirilen bitkilerin
ve ürünlerinin en iyi
flekilde denetlenmesi ve
bütün bu denetimlerin her yerde
ve zamanda gerçekçi yap›lmas› zorunlu
hale getirilmelidir” dedi. Prof. Dr. Günay,
kontrolsüz, zamana uyulmadan at›lan afl›r›
dozda kimyasallar›n, sadece bitkilere ve o
bitkileri besin olarak kullanan insanlara
zarar vermeyece¤ini, ayn› zamanda
topraktaki organik maddelerin
bozulmas›na, mikroorganizmalar›n
yaflam›n›n kötüleflmesine ve topra¤›n
yozlaflmas›na da neden olaca¤›n› kaydetti. 

Nail Oraman Amfisi- Bahçe Bitkileri
Bölümü’nde bulunan Nail Oraman
Amfisi, 1973 y›l›ndan bu yana Ziraat
Fakültesi taraf›ndan kullan›lan en büyük
amfilerden biridir. Binan›n yap›m›n›n
tamamlanmas› ve Bahçe Bitkileri
Bölümü’nün Dekanl›k yerleflkesinden
bugünkü yerine tafl›nmas›ndan sonra
e¤itim-ö¤retim amac› ile kullan›lmaya
bafllanan amfi, ad›n› Bölümün Ba¤
Yetifltirme ve Islah› Bilim Dal› ö¤retim
üyelerinden olup 7 Eylül 1972 tarihinde
vefat eden Prof. Dr. Nail Oraman’dan
alm›flt›r.
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Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu taraf›ndan 2008 Avrupa

Kültürleraras› Diyalog Y›l› etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen Kültürleraras›
Diyalog K›sa Film Yar›flmas›’nda Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi K›sa Film
ve Belgesel Atölyesi ö¤rencilerinden Eray
Mert’in “‹nsan-l›k” adl› filmi birincilik
ödülünü kazan›rken, yine Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Reyhan Meral ise
“Tafllar” adl› filmiyle üçüncülük
ödülünün sahibi oldu. 

Eray Mert ödülünü, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
ve Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Baflkan› Büyükelçi Marc
Pierini’den ald›. 

“‹nsan-l›k” adl› k›sa filmiyle
yar›flmada birincilik ödülünü kazanan
filmin yönetmeni Eray Mert, Shadow
Edius DVX kurgu sistemi ve
Almanya’daki Oberhausen Uluslararas›

K›sa Film Festivali’ne seyahat ile
ödüllendirildi. “Ka¤›t Gemi” adl› k›sa
filmiyle yar›flman›n ikincisi olan Konya
Selçuk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Yüksel Erol, Fransa’da
düzenlenen Clermont-Ferrand Uluslararas›
K›sa Film Festivali’ne seyahat ve Edius
Neo Pro Notebook kurgu sistemi, “Tafllar”
adl› filmiyle üçüncü olan Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi

ö¤rencilerinden Reyhan Meral ise
Hollanda’da düzenlenen Rotterdam
Uluslararas› K›sa Film Festivali’ne
seyahatin yan›s›ra Edius Neo Notebook
kurgu sistemi kazand›. Yar›flmaya
"Kald›¤› Yerden" adl› filmiyle kat›lan
Mehmet Atan ise mansiyon ile
ödüllendirildi. 

Yar›flmada ‹nsan-l›k adl› k›sa filmiyle
birincilik ödülünü kazanan Eray Mert,
geçti¤imiz ay yine ayn› filmiyle beflincisi
düzenlenen Y›ld›z K›sa Film Festivali'nde
en iyi film ödülünün sahibi olmufltu. 

50’den fazla filmin kat›ld›¤›
yar›flmada ön elemeyi geçen 17 film, 12
May›s 2008 günü Ankara Üniversitesi’nde
gösterildi. Yar›flman›n de¤erlendirme
kurulu ise ‹letiflim Fakültemizden Prof.
Dr. O¤uz Onaran, sinema elefltirmeni
Sevin Okyay, belgesel yap›mc›s› R›dvan
Akar, gazeteci Can Dündar ve Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu’ndan
Ebru Taflk›n’dan olufltu.

‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii’’nnee,,  AAvvrruuppaa  KKoommiissyyoonnuu’’nnddaann  ‹‹kkii  ÖÖddüüll

AAnnkkaarraa  MMaatteemmaattiikk  GGüünnlleerrii  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYaapp››lldd››

Ankara’daki üniversitelerin Matematik
Bölümlerinin kat›l›m›yla düzenlenen

“III. Ankara Matematik Günleri
Sempozyumu”, 22-23 May›s 2008
tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Matematik Bölümü’nde
gerçeklefltirildi. Yurt içi ve d›fl›ndan çok
say›da bilim insan›n›n kat›ld›¤›
Sempozyumda, “Analiz”, “Cebir-
Geometri” ve “Uygulamal› Matematik”
konular›nda 84 bildiri sunuldu.

Matematik Günleri’nin aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan Üniversitemiz Matematik
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Cevat Kart,
ülkemizde her fleyin kolayc›l›kla elde
edilmesi düflüncesine karfl›n ABD ve
Avrupa’da her fleyin y›llar öncesinden
planlanarak yap›ld›¤›n› dikkat çeki.
ABD’de, matemati¤in 21. yüzy›lda da çok

önemli olaca¤› ve topluma yay›lmas› için
ilk e¤itim kurumlar›ndan itibaren her türlü
harcaman›n yap›lmas› yönünde kararlar
al›nd›¤›n› belirtti. Ankara Matematik
Günleri’nin ilkinin Gazi Üniversitesi’nde,
ikincisinin At›l›m Üniversitesi’nde ve
üçüncüsünün de Ankara Üniversitesi’nde
yap›ld›¤›n› belirten Prof. Dr. Kart,
sempozyum kapsam›ndaki ça¤r›l›
konuflmac›lar›n, sempozyumu organize
eden bölümün d›fl›ndakilerden
ça¤r›ld›¤›n›, ça¤r›l› konuflmac›n›n daha
fazla da olabilece¤ini ama s›n›rl›
tutuldu¤unu söyledi.

Fen Fakültesi’nin önceki Dekan› Prof.
Dr. Cemal Ayd›n ise toplant›ya yeterli
ilginin gösterilmemesinden flikayet etti.
Ciddi konular›n maalesef izlenmedi¤ini
belirten Prof. Dr. Ayd›n, bu toplant›ya

umdu¤undan az kat›l›m oldu¤unu söyledi.
Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof.

Dr. Ömer L. Gebizlio¤lu da Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi’nin, ülkemizin
fen ve matematik bölümlerinin
oluflturulup gelifltirilmesine büyük katk›

yapt›¤›n› ve çok say›da
matematikçiyi yetifltirdi¤ini

söyledi. ‹nsanl›¤›n
refah›n›n geliflmesinde
matemati¤in rolünün çok
büyük oldu¤unu da

anlatan Prof. Dr.
Gebizlio¤lu, temel bilimler

ve matematikte Nobel’e eflde¤er
ödüllerin verildi¤ini ama en çok Nobel’in
bilindi¤ini, bu ödüllerin arkas›na bak›ld›¤›
zaman ise matemati¤in kullan›ld›¤›n›n
görüldü¤ünü dile getirdi. 
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TBMM’de yeni kabul edilen 5727
say›l› yasayla kapal› alanlarda sigaran›n
yasaklanmas›na destek vermek üzere, 20
May›s 2008 tarihinde Üniversitemizin
Tando¤an Merkez Yerleflkesi’nde sigara
karfl›t› bir yürüyüfl düzenlendi. T›p
Fakültemiz ö¤retim üyelerinden oluflan
Sigarayla Savaflanlar Grubu’nun (S‹SAG)
öncülü¤ünde, Kapal› Olimpik Yüzme
Havuzu’ndan Rektörlü¤e kadar süren
yürüyüfle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras ile ö¤retim üyeleri ve
ö¤renciler kat›ld›.

Rektör Prof. Dr. Nusret Aras
yürüyüflün sonunda yapt›¤› konuflmada,
sigara yasas›n›n güzel bir tesadüf olarak
Atatürk’ün Kurtulufl Savafl›’n› bafllatmak
üzere Samsun’a ç›kt›¤› gün olan 19
May›s’ta ç›kt›¤›n› belirterek, bu günün
hem sigaradan kurtulufl günü hem de

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayram› olarak birlikte kutlanabilece¤ini
kaydetti. Sigaran›n zararlar›n›n herkes
taraf›ndan bilinmesine ra¤men ‘bana bir
fley olmaz’ denilerek içilmesine devam
edildi¤ini belirten Prof. Dr. Aras,
sigaran›n en baflta kanser yapan bir ajan
oldu¤unu, onun d›fl›nda kalp ve damar
hastal›klar›n› artt›ran etkisinin oldu¤unun
bilimsel olarak ispatland›¤›n› belirtti. Bu
nedenle TBMM’nin ald›¤› karar›
desteklediklerini vurgulayan Prof. Dr.
Aras, tüm Türkiye Cumhuriyeti
vatandafllar›n›n buna uymas›n›n zorunlu
oldu¤unu, bundan sonra tüm kapal›
yerlerde ve e¤itim kurumlar› ile spor
tesislerinin de bahçeleri dahil tüm
alanlar›nda sigara içilemeyece¤ini
belirterek, “Ankara Üniversitesi bir
e¤itim kurumu oldu¤u için Ankara

Üniversitesi’nin hiçbir yerinde,
bahçesinde, dersli¤inde ve koridorlar›nda
sigara içildi¤ini görmek istemiyoruz.
‹çenlere 62 YTL’lik cezay› hiç
çekinmeden uygulayaca¤›z” dedi.
Kurallar› uygulamayan yöneticilere daha
a¤›r cezalar verilece¤ini de hat›rlatan
Prof. Dr. Aras, “Yöneticilere 5 bin
YTL’ye kadar ceza var. Sigara içen
herkese biç çekinmeden cezay› yazs›nlar”
diye konufltu.

Sigarayla Savaflanlar Grubu Baflkan›,
T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Fikri ‹çli ise amaçlar›n›n ö¤rencilerin
sigaraya bafllamalar›n› önlemek ve daha
sonra da sigaraya bafllam›fl olanlar›n
b›rakmas›n› sa¤lamak oldu¤unu söyledi.
Hedef kitlelerinin, a¤›rl›kl› olarak
ö¤renciler oldu¤unu çünkü ülkemizde ve
dünyada sigara bafllama yafl›n›n a¤›rl›kl›
olarak 18 ve alt›ndaki yafllar oldu¤unu
belirten Prof. Dr. ‹çli, “Üniversitenin ilk
y›llar›nda sigaraya bafllamay› önlemek
önemli bir görev. Bunu yapabilmek için
ö¤retmenlerin ve doktorlar›n sigara
içmemesi gerekiyor. Çünkü bir rol model
oluflturuyoruz” dedi. Anne-babalar›n da
sigara içmemesi gerekti¤ini kaydeden
Prof. Dr. ‹çli, anne baban›n içmesinin,
pasif içicilik nedeniyle çocuklardaki
kanser riskini artt›rd›¤›n›, ayr›ca babadaki
sigaraya ba¤l› genetik bozuklu¤un çocu¤a
intikal etti¤ini belirterek, “Masum
yavrular, çocukluk döneminde lösemi
oluyor. Babalar olarak buna hakk›m›z var
m›?” diye konufltu.

SSiiggaarraayyaa  HHaayy››rr  YYüürrüüyyüüflflüü

Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Mezunlar› Vakf›’n›n, 2001 y›l›ndan

beri her y›l meslekte 50’nci y›l›n›
dolduran gazeteci, sinemac› ve
radyoculara verdi¤i “Meslekte 50 Y›l
Onur Günü” töreni, Ankara Üniversitesi

Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi Salonu’nda
düzenlendi. Mesleklerinde 50’nci y›l›n›
dolduran Ahmet fienova, Ercan San,
Erdo¤an Sevgin, Güngör Özsoy, Hüdayi
Bay›k, Nevzat Ünlü, Orhan Gürdil, Refik

Erduran, Sökmen Baykara, Suat Yalaz,
Tuncer Özbaykal, Turhan Ada, Aram
Gülyüz, Cevat Sezer, Suat ‹flhan, Mehpare
Çelik, Necdet Erdur, Nevin Akkaya, O¤uz
Gözen, Suzan Avc›, Temel Gürsu, Tunç
Baflaran ve Y›lmaz Tok’a plaket verildi.

‹‹lleettiiflfliimmlliilleerr  VVaakkff››’’nnddaann,,  MMeesslleekkttee  5500  YY››ll  OOnnuurr  GGüünnüü
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Ankara Üniversitesi’nde geleneksel
olarak bu y›l 31’incisi gerçeklefltirilen

spor oyunlar›nda dereceye girenler ile
Türkiye çap›nda yap›lan spor
karfl›laflmalar›nda madalya alanlara
ödülleri, 12 May›s 2008 tarihinde Tando¤an
Merkez Yerleflke Rekreasyon Alan›’nda
düzenlenen törenle verildi. Marmaris’te
Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu
taraf›ndan gerçeklefltirilen
Üniversiteleraras› Cimnastik
karfl›laflmalar›nda Step Gösterisi
Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olan
Ankara Üniversitesi Step Tak›m›n›n step ve
hip-hop gösterisi ile bafllayan törende bir
konuflma yapan Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, fakülte ve
yüksekokullar aras›nda düzenlenen spor
oyunlar›na, olanaklar ölçüsünde her y›l
daha fazla destek verdiklerini söyledi. Ne
kadar fazla ö¤rencinin bu oyunlara kat›l›m›

sa¤lan›rsa bundan mutlu olduklar›n›
söyleyen Prof. Dr. Aras, ö¤rencilerin
amatör ya da profesyonel herhangi bir spor
dal›yla u¤raflmas›n› istediklerini belirtti. Bu
y›l yap›lan yaklafl›k 300 müsabakaya 1500
ö¤rencinin kat›ld›¤›n› da anlatan Prof. Dr.
Aras, günümüzde herfleyin rekabetçi bir
ortamda devam etti¤ini, ö¤rencilerimizin,
Türkiye’nin de¤iflik illerinde düzenlenen
yar›flmalarda elde ettikleri derecelerle
Üniversitemizi tan›tt›¤›n› söyledi.
Üniversitemizde spor konusunda oldukça
fazla olanaklar bulundu¤unu da belirten
Prof. Dr. Aras, Sa¤l›k, Kültür ve Spor
Dairesi’nin de her y›l artan oranda sporcu
ö¤rencilerimize destek oldu¤unu, hem yeni
spor tesisleri yapt›¤›n› hem de eskileri
rehabilite etti¤ini sözlerine ekledi. 

Rektör Prof. Dr. Aras, konuflmas›n›n
ard›ndan, üniversiteleraras› karfl›laflmalarda
dereceye giren Üniversitemiz sporcular›na

çeflitli
arma¤anlar
verdi. Bu y›l
Tenis C
kategorisinde
erkekler tak›m
halinde birinci,
bayanlar tak›m
halinde ikinci
olurken;
Basketbol C
kategorisinde

bayanlar birinci; Hentbol B kategorisinde
bayanlar ikinci; Voleybol B kategorisinde
erkekler birinci, bayanlar ikinci oldu.
Voleybol A terfi karfl›laflmalar›nda ise
erkekler üçüncü, bayanlar ikinci oldu ve
her iki tak›m›m›z da gelecek y›l
Üniversitemizi A kategorisinde temsil etme
hakk›n› kazand›. Yüzmede, Duygu Do¤an
50 metre serbestte ikincilik, 200 metre
kar›fl›k ve 100 metre serbestte üçüncülük
ald›. Atletizmde Hatice Sultan Elgün s›r›kla
yüksek atlamada ikinci; Taekwondo da
Sevde Mavi bayanlar 51 kg’de birinci,
fieyma Akkufl bayanlar 63 kg’de ikinci ve
Mustafa Nusret Do¤an erkekler +84 kg’de
üçüncü oldu. Üniversitemiz, Cimnastik
Step kategorisinde üçüncülük; Eskrim’de
tak›m halinde erkekler üçüncülü¤ü; Masa
Tenisi’nde tak›m halinde erkekler ikincili¤i;
Hentbol’da tak›m halinde erkekler
üçüncülü¤ü kazand›.  Sakatl›¤› nedeniyle
taekwondo müsabakalar›na kat›lamayan
ancak Ülkemizi olimpiyatlarda temsil
edecek olan ö¤rencimiz Sibel Güler ve
fitness vücut gelifltirme Türkiye flampiyonu
Özsan Pefltanl›’ya da birer arma¤an verildi.
Spor Oyunlar› Kupalar› Sahiplerinde-
31. Spor Oyunlar›nda dereceye giren
tak›mlara kupalar› da Üniversitemiz
yöneticileri taraf›ndan sunuldu.

Bu y›l Atletizm Bayanlar kategorisinde
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi birinci, Siyasal
Bilgiler Fakültesi ikinci, T›p Fakültesi

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  3311..  GGeelleenneekksseell  SSppoorr  OOyyuunnllaarr››

Türkiye çap›nda yap›lan spor karfl›laflmalar›nda madalya alan sporcular›m›z

Türkiye Üçüncüsü olan step tak›m›m›z
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üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise T›p
Fakültesi birinci, Siyasal Bilgiler Fakültesi
ikinci, Beypazar› Meslek Yüksekokulu
üçüncü oldu. Masa Tenisi Bayanlar
kategorisinde T›p Fakültesi birinci, E¤itim
Bilimleri Fakültesi ikinci, Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi üçüncü; Erkekler kategorisinde
Sa¤l›k Meslek Yüksekokulu birinci, T›p
Fakültesi ikinci, Ziraat Fakültesi üçüncü
oldu. Gürefl’te ‹lahiyat Fakültesi birinci,
Siyasal Bilgiler Fakültesi ikinci, ‹letiflim

Fakültesi üçüncü oldu. Basketbol Bayanlar
kategorisinde Mühendislik Fakültesi
birinci, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
ikinci, Hukuk Fakültesi üçüncü olurken
Erkekler kategorisinde T›p Fakültesi
birinci, Fen Fakültesi ikinci, ‹letiflim
Fakültesi üçüncü oldu. Futbol’da da Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi birinci, Siyasal
Bilgiler Fakültesi ikinci ve Ziraat Fakültesi
üçüncü oldu. Voleybol Bayanlar
kategorisinde Ziraat Fakültesi birinci,

Siyasal Bilgiler Fakültesi ikinci, Fen
Fakültesi üçüncü; Erkekler kategorisinde
‹letiflim Fakültesi birinci, Siyasal Bilgiler
Fakültesi ikinci, Hukuk Fakültesi üçüncü
oldu. Hentbol’da ise Bayanlar
kategorisinde Siyasal Bilgiler Fakültesi
birinci, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ikinci,
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi üçüncü;
Erkekler kategorisinde Siyasal Bilgiler
Fakültesi birinci, Fen Fakültesi ikinci ve
Mühendislik Fakültesi üçüncü oldu.

Tenis Tak›m›m›z
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Ankara Üniversitesi Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu, 30 Nisan 2008

tarihinde, ülkemiz çap›nda öneme sahip
endüstri kurulufllar› ve sanayi
merkezlerini bünyesinde bar›nd›ran
Hasano¤lan ve çevresinin önemli
ifladamlar›n› a¤›rlad›. Sürekli de¤iflen ve
geliflen ifl dünyas›nda genç, nitelikli ve
güncel bilgilerle yetifltirilmifl elemanlar›,
ilerleyen tarihlerde iflverenlerle
buluflturmay› amaçlayan tan›flma yeme¤i,
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sabahattin
Balc›’n›n koordinasyonunda Elmada¤
Kaymakam› Osman Kaymak, Hasano¤lan
Belediye Baflkan› Ahmet Poyraz, Ercan
Sakall› (ESKASAN), Feyyaz Arslan
(FORMAK), Mehmet Çaml› (EFONAfi),
Süreyya Çetin Tekin (RADSAN), Suat
Koço¤lu (ÇA⁄DAfi), Veysel Karabafl
(ALFA), Lütfi Bafl (BAfiTAfi), Hasan
Yalç›nkaya (Ç‹MPAfi), Vefa Kazanc›k
(Ç‹MPAfi), Sabahattin Möhür
(BARUTSAN), Murat Algül’ün (R‹G‹PS)
kat›l›m›yla gerçekleflti.

Prof. Dr. Sabahattin Balc› yapt›¤›
aç›l›fl konuflmas›nda, en önemli
görevlerinin topluma hizmet oldu¤unu, bu

yolda iyi sonuçlar elde etmek için ortak
hareket etmenin faydal› olaca¤›n›,
gerekirse Yüksekokulda iki senelik e¤itim
dönemini beklemeden Elmada¤ ve
Hasano¤lan çevresi için acil ihtiyaç
duyulan nitelikli iflgücü yetifltirilmesine
yönelik alanlarda k›sa dönemli kurslar
tertip ederek ifl dünyas›n›n talep ve
ihtiyaçlar›n› karfl›layabileceklerini ifade
etti. Prof. Dr. Balc›, çal›flan iflgücünde
sürekli olarak niteli¤in yükseltilebilmesi
için ifladamlar› ile ortak hareket etmekten
büyük mutluluk duyaca¤›n› ve yine
Yüksekokulda bulunan donan›mlardan ifl
dünyas›n›n yararlanabilmesi için her türlü
düzenleme ve planlama yap›laca¤›n›
belirtti.

Elmada¤ Kaymakam› Osman Kaymak
ise “Sanayi bizim için çok önemli bir yere
sahip, üniversite mezunlar›n›n iflsiz
kald›¤›, iflverenlerin eleman s›k›nt›s›
çekti¤i bu dönemde bu tür birlikteliklerin
önemi daha da artmaktad›r” fleklinde
konufltu ve Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu’nun bu anlamda yapaca¤›
katk›n›n önemini vurgulad›.

Hasano¤lan Belediye Baflkan› Ahmet

Poyraz ise Elmada¤ çevresinde ve
Hasano¤lan Belediyesi hudutlar› içinde
organize sanayi bölgesi kurulmas›ndan ve
bu bölgede elliye yak›n fabrika
oldu¤undan bahsederek, Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu ile ileride yap›lacak
iflbirliklerine her zaman katk›da
bulunacaklar›n› ifade etti.

Daha sonra söz alan sanayiciler, kendi
içlerinde çeflitli e¤itim programlar›
denediklerini ama baflar›l› olamad›klar›n›
söylediler. Ç›rakl›k okullar›n›n
kapanmas›yla büyük s›k›nt›lar çektiklerini
belirten sanayiciler, çal›flanlar›n e¤itimi
konusunda deste¤e ihtiyaçlar›n›n
oldu¤unu ifade ederek, Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu’nun kurulmas›ndan ve bu
hizmetleri yapmaya haz›r oldu¤unu
görmekten büyük mutluluk duyduklar›n›
söylediler.

Karfl›l›kl› görüflmelerin yap›ld›¤›
yeme¤in ard›ndan Yüksekokulumuzu
gezen davetliler, modern s›n›flar, e¤itim-
ö¤retim materyalleri, laboratuvarlar ve
teknik donan›mlar aç›s›ndan
Yüksekokulumuzu son derece baflar›l›
bulduklar›n› belirttiler.

HHaassaannoo¤¤llaann’’ddaakkii  ‹‹flflaaddaammllaarr››nnaa  ÜÜnniivveerrssiittee  DDeessttee¤¤ii

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi ‹talyan Dili ve

Edebiyat› Ö¤rencileri Toplulu¤u’nun
(IDET), 16 May›s 2008 tarihinde Ankara
‹talyan Kültür Merkezi ve Türk-‹talyan ‹fl
Adamlar› Derne¤i’nin katk›lar›yla
Amerikan Kültür’de gerçeklefltirdikleri
Allegriaa-Allegoriaa adl› y›lsonu
etkinli¤ine, ‹talyan’n›n Ankara Büyükelçisi
Carlo Marsili efli ile kat›ld›.

Gösteride ‹talyanca parçalar seslendiren
Mare Nostrum grububun ard›ndan, koro
eflli¤inde flark›lar söylendi ve bölüm
ö¤rencileri taraf›ndan hip-hop ile flamenco
dans gösterileri yap›ld›. Tüm gösterileri için
seyirciden tam not alan ‹talyan Dili ve
Edebiyat› ö¤rencileri, bölüm tarihinde bir
ilk gerçeklefltirdiklerini ve ileride benzer
organizasyonlar yapacaklar›n› belirttiler. 

‹‹ttaallyyaann  DDiillii
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii,,  BBiirr
‹‹llkk’’ee  ‹‹mmzzaa  AAtttt››



TTaarriihhsseell
CCaannllaanndd››rrmmaa

BBiirr  PPeeddaaggoojjii
PPrroojjeessii  OOllaarraakk
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“Bir Pedagoji Projesi Olarak Tarihsel
Canland›rma (Historical Recration as a Pe-
dagogical Project)” adl› Comenius 2.1 pro-
jesinin dördüncü toplant›s› 26 Mart-1 Ni-
san 2008 tarihlerinde Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleflti-
rildi. Proje toplant›s›, E¤itim Bilimleri Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. A. Gönül Akçame-
te ve E¤itim Programlar› Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Tanju Gürkan taraf›ndan yap›lan
aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›. 

Projede, Türkiye’den Ankara Üniversi-
tesi E¤itim Bilimleri Fakültesi, Porte-
kiz’den Centro de Formação Dr. Rui Grá-
cio(koordinatör kurulufl), ‹spanya’dan Bol-
lullos/Valverde Ö¤retmen E¤itimi Merkezi
ve Pedagojik Sanat Bölümü, ‹talya’dan
Cenova Üniversitesi, Çek Cumhuriye-
ti’nden Ostrava Üniversitesi, Yunanis-
tan’dan Girit Ortaö¤retim Müdürlü¤ü yer
al›yor.

Proje, bir ö¤retim yöntemi olarak “Ta-
rihsel Canland›rma”n›n tan›t›m›, uygulan-
mas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› amaçl›yor.
Buna yönelik olarak proje kapsam›nda yer

alacak ö¤retmenlere 90 saatlik bir ö¤ret-
men e¤itimi veriliyor. Ö¤retmen e¤itimi
program›n›, ö¤retmenlerin ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda oluflturabilmek için ihtiyaç ana-
lizi araflt›rmas› yap›ld›. Ö¤retmen e¤itimi
program›nda, tarihsel canland›rma yöntemi
hakk›nda ö¤retmenleri bilgilendirmek üze-
re Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahri Ata, drama
konusunda bilgilendirmek üzere de Ankara
Sanat Tiyatrosu Genel Müdürü Atila O¤ul-
tekin e¤itici olarak yer al›yor. Projede; Ya-
vuz Sultan Selim Anadolu Lisesi ve Anka-
ra Sanat Tiyatrosu da Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin yerel ortak-
lar›. Projenin beklenen ürünleri; ortak ül-
kelerin her birinde gerçeklefltirilmekte olan
Avrupa e¤itim seminerleri, tüm ortaklar›n
gerçeklefltirmekte oldu¤u ö¤retmen e¤itimi
program›, Tarihsel Canland›rma için okul-
da yenilik projeleri, k›lavuz kitap, CD-
Rom ve DVD ve Avrupa’da yayg›nlaflt›rma
için Comenius Kursu.

Proje kapsam›nda, 28 Mart 2008 tari-
hinde ATAUM konferans salonunda ö¤ret-

menlere ve ö¤retmen adaylar›na yönelik
bir Avrupa E¤itim Semineri düzenlendi.
Bu seminerde, proje orta¤› olan ülkelerden
(Portekiz, ‹spanya, ‹talya, Çek Cumhuriye-
ti, Yunanistan ve Türkiye) kat›l›mc›lar, ko-
nu hakk›ndaki deneyimlerini dinleyicilerle
paylaflt›. E¤itim Bilimleri Fakültesi ad›na
proje yürütücüsü Arfl. Gör. Dürdane Bay-
ram projeyi tan›tarak E¤itim Bilimleri Fa-
kültesi’nin projedeki rolünü anlatt›. Ayr›ca,
yerel ortak olan Yavuz Sultan Selim Ana-
dolu Lisesi’nde projeyi yürüten Pervin Av-
flar, proje kapsam›nda okulda gerçeklefltiri-
len etkinlikleri anlatt›.

Bir hafta süren proje toplant›s›nda Av-
rupal› ortaklar, An›tkabir, Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi, ‹lk Meclis Binas›, Anka-
ra Palas ve Beypazar›’n› gezdi ve Türk eki-
be böyle baflar›l› bir toplant› düzenledikle-
ri için teflekkür ederek ayr›ld›.

Proje ile ilgili etkinlikleri takip etmek
için (www.historicalrecreation-tr.blogs-
pot.com)  adresi ziyaret edilebilir.

BBiirr  PPeeddaaggoojjii
PPrroojjeessii  OOllaarraakk
TTaarriihhsseell
CCaannllaanndd››rrmmaa

Türk Proje Ekibi Prof. Dr. Tanju
Gürkan, Yrd. Doç. Dr. Cem Babado¤an,
Arfl. Gör. Dürdane Bayram (proje
yürütücüsü), Arfl. Gör. Dr. Berna Arslan,
Arfl. Gör. R. fiükrü Parmaks›z, Arfl. Gör.
Fahriye Hay›rsever ve Pervin Avflar’dan
(ortak okulun proje yürütücüsü) olufluyor.
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Ziraat Mühendisleri Odas›, Türk

Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli¤i ve
Ankara ‹li Dam›zl›k Koyun ve Keçi
Yetifltiricileri Birli¤i, Prof. Dr. Ayhan
Eliçin Onuruna 13 May›s 2008 tarihinde
“Türkiye’de Koyun Yetifltiricili¤i” konulu
bir sempozyum düzenledi. Sempozyum
kapsam›nda Prof. Dr. Muhittin Özder
“Hayvansal Üretimde Koyunculuk”, Prof.
Dr. Osman Torun “K›rsal Kalk›nmada
Koyunculuk”, Prof. Dr. Mustafa
Kaymakç› “Türkiye Koyunculu¤unda
Melezleme Çal›flmalar›”, Prof. Dr.
‹brahim Zafer Ar›k “Gelece¤in
Koyunculu¤u” konular›n› anlat›rken
“Koyun Yetifltiricili¤inde Örgütlenme,
Destekleme, Koruma ve Gelifltirme
Politikalar›” konulu bir de panel
düzenlendi. 

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Prof. Dr. Lütfi Özcan, Prof. Dr.
Ayhan Eliçin’in, T‹GEM’deki görevi
s›ras›nda hem mesle¤i ö¤rendi¤ini, hem
ö¤retti¤ini, hem de say›s›z bilim adam›
yetifltirdi¤ini kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ise akademik kurumlar›
yüceltenlerin hocalar› oldu¤unu, Ziraat
Fakültesi’nin say›s›z y›ld›z hocaya sahip
oldu¤unu, Ayhan Eliçin’in de bunlardan
biri oldu¤unu söyledi. Fakültenin y›ld›z
hocalar›na sahip ç›kman›n son derece
önemli oldu¤unu, bu amaçla Ziraat
Fakültesi Müzesi kurduklar›n›, 1937
y›l›nda yap›lan y›ll›¤›n t›pk› bas›m›n›
yapt›klar›n›, Orhan Düzgünefl’i and›klar›n›
ve Adana Ziraat Fakültesi’nin 40. y›l›n›
burada kutlad›klar›n› belirten Prof. Dr.
Talu¤, “Ayhan Hoca, anti emperyalist,

gerçek bir Cumhuriyet ayd›n›d›r. Bize
örnek olmufltur” dedi. 

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri
Birli¤i Eski Baflkan› Dr. Ahmet Erdurmufl
ise hayvanc›l›ktaki plans›zl›¤a dikkat
çekti. Eskiden Türkiye’den yurt d›fl›na
koyun kaç›r›ld›¤›n› oysa flimdi durumun
tersine döndü¤ünü belirten Erdurmufl, bu
duruma üniversite hocalar›n›n de¤il yanl›fl
politikalar›n sebep oldu¤unu söyledi.
Hocalar›n, bilimde zirveye ç›kt›klar›n›
ama bu ülkenin politikalar›n›
belirleyemediklerini sözlerine ekledi.

PPrrooff..  DDrr..  AAyyhhaann  EElliiççiinn  OOnnuurruunnaa

TTüürrkkiiyyee’’ddee  KKooyyuunn  YYeettiiflflttiirriicciillii¤¤ii  SSeemmppoozzyyuummuu

SSBBFF YY››llssoonnuu  RReesseeppssiiyyoonnuu

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde akademik y›l›n sona ermesi

nedeniyle 26 May›s 2008 tarihinde düzen-
lenen resepsiyonda, Üniversitemiz yöneti-
cileri ile ö¤retim üyeleri bir araya gelerek
hem sohbet olana¤› buldu hem de y›l içeri-
sinde emekli olan ö¤retim üyelerine pla-
ketleri verildi, yükselen ö¤retim üyelerine
de biniflleri giydirildi.

2007-2008 akademik y›l›nda Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde Prof. Dr. Alpaslan
Ifl›kl› ile Prof. Dr. Lale Davut emekli olur-
ken; Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflki-
leri Bölümü’nden Berrin Ataman profesör-
lü¤e, Metin Özu¤urlu ile ‹lkay Savc› do-
çentli¤e; ‹flletme Bölümü’nden Güven Sa-
y›lgan doçentli¤e; Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden Fethi Aç›kel, Esra
Gül Darda¤an, Nuri Eriflgin, Zeliha Etöz,
Onur Karahano¤ullar›, Ayhan Yalç›nkaya
ve Filiz Zabc› doçentli¤e; Uluslararas› ‹lifl-
kiler Bölümü’nden Ç›nar Özen ve Erel Tel-
lal doçentli¤e yükseldi.

UUlluussllaarraarraass››  ‹‹lliiflflkkiilleerr  DDeerrggiissii  SSoocciiaall  SScciieenncceess  CCiittaattiioonn  IInnddeexx’’ttee
Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ça¤r› Erhan’›n, 2004'te Prof. Dr.
Mustafa Ayd›n ile birlikte kurdu¤u ve o
tarihten bu yana birlikte editörlü¤ünü
yapt›¤› "Uluslararas› ‹liflkiler" adl›
Türkçe dergi, 19 uluslararas› indeksi

takiben, 3 Haziran 2008 tarihi
itibariyle Social Sciences Citation Index'e
kabul edildi. Böylece, 1995'ten beri
indekste yer alan Türk Psikoloji
Dergisinden sonra SSCI'ye kabul edilen
ikinci Türkçe sosyal bilimler dergisi olan

Uluslararas› ‹liflkiler, kendi alan›ndaki ilk
SSCI dergisi olma özelli¤ini de tafl›yor.
Dergi, ayn› zamanda editörünün Ankara
Üniversitesi mensubu oldu¤unun
künyesine aç›kça yaz›ld›¤› ilk SSCI
dergisidir.
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ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii  KKaarriiyyeerr  GGüünnüü
Ankara Üniversitesi’nde

bu y›l dördüncüsü
gerçeklefltirilen “Kariyer
Günü” 21 May›s 2008
tarihinde çok say›da firman›n
kat›larak kendilerini ve
sektörlerini tan›tt›¤›
etkinliklerle gerçeklefltirildi.
Kariyer gününe bu y›l Konya
fieker San. Tic. A. fi.,
Karao¤lu Peyzaj, Alara Fidan
Üretim ve Pazarlama Ltd. fiti.,
Grow Fide, Optima Besin
Mad. San. ve Tic. A. fi.,
Metgen Tohumculuk Ltd. fiti.,
Hektafl Ticaret, Ankara ‹li
Dam›zl›k Koyun ve Keçi
Yetifltiricileri Birli¤i, Yörsan,
Tar›msal Pazarlama Ltd. fiti.,
Erkunt Traktör Sanayi A. fi. ve
Tar›m Sigortalar› Vakf› kat›ld›.
Etkinlikte ayr›ca Hacettepe
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nden
Dr. Tülay Üstünda¤ “Yarat›c›l›k ve
Yarat›c› Düflünme” konulu bir
konferans sundu.

Kariyer Günü’nün aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan Bilimsel Araflt›rma ve
Sanat Ö¤renci Toplulu¤u Baflkan› Ali
K›c›kl›, sektördeki firmalar ile ö¤rencileri
aras›nda etkileflim sa¤lamak ve sektördeki
son geliflmeleri ö¤renmek amac›yla bu
etkinli¤i düzenlediklerini, ö¤rencilerin
mezuniyet sonras› yollar›n› belirlemeleri
ve ifl olana¤› bulmalar›n›n da amaçlar›
aras›nda oldu¤unu söyledi.

Kariyer Gelifltirme Ö¤renci Toplulu¤u
Baflkan› Bar›fl Çetin ise kariyer
kelimesinin meslekte yükselmeyi de¤il,
sosyal olarak ve belli bir dünya görüflüne
sahip olmay› ifade etti¤ini dile getirdi.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da bu tür etkinliklere ne
kadar fazla ö¤renci kat›l›rsa o kadar
sevindiklerini dile getirdi. Günümüzde,
tar›mda çok heyecanland›ran bir sürecin
yafland›¤›n›, dünyan›n, tar›m›n üzerinde
her zaman oldu¤undan daha fazla

durdu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤,
tar›m›n çok daha bilgi yo¤un bir etkinlik
haline geldi¤ini, böyle bir durumda
tar›mla u¤raflanlar›n iflsiz kalmas›n›n
asl›nda bir ironi oldu¤unu söyledi.
Önümüzdeki dönemlerde tar›mda
iflsizli¤in yaflanmayaca¤›na inand›¤›n› da
anlatan Prof. Dr. Talu¤, ancak Fakülte
e¤itiminde sahip olunan›n belge de¤il
bilgi olmas› gerekti¤ini belirtti. Teknoloji
yaratmadaki ba¤›ml›l›¤› aflmak gerekti¤ini
de dile getiren Prof. Dr. Talu¤,
Türkiye’nin sadece tar›m ürünü üreten
de¤il, tar›msal yenilikleri de üreten bir
ülke olmas› gerekti¤ini, ö¤rencilerin
sektörü tan›mas›n›n ve yaflama
haz›rlanmas›n›n önemli oldu¤unu, bu
anlamda buradaki buluflmalara önem
verdi¤ini kaydetti.

Mu¤la Milletvekili Gürol Ergin de
kariyerin, sadece meslek olarak
anlafl›lmas›n›n eksik olaca¤›n› belirtti.
‹nsan›n dünyay› anlamas› ve toplumsal
geliflim yap›s›n›n olmas›n›n gerekti¤ini

kaydeden Ergin, bunu sa¤layacak
olan›n ayn› zamanda sanat oldu¤unu
söyledi. Ziraat mühendislerinin
çal›flma alan›n›n çok genifl oldu¤unu,
yeni bulufllar›n bu alan› daha da
gelifltirdi¤ini vurgulayan Ergin, 15 y›l

önce ziraat mühendisi denilince kamuda
çal›flan insanlar›n anlafl›ld›¤›n› ama flimdi
kamudan daha çok özel sektörde çal›flma
olana¤› bulundu¤unu belirtti. Tar›mda staj
konusuna da de¤inen Ergin, staj›n çok
önemli oldu¤unu ama bunun hala
çözülemedi¤ini, ö¤rencilerin de staj
konusunda daha istekli olmas› gerekti¤ini,
staj olmazsa e¤itimin eksik kalaca¤›n›
sözlerine ekledi.

Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan› Dr.
Gökhan Günayd›n ise Ziraat
mühendisli¤inin hem dünya hem de
Türkiye için önemli bir meslek oldu¤unu
ve bu önemin de gittikçe artt›¤›n› söyledi.
Geçti¤imiz günlerde dünyadaki herkesin
tar›m› konufltu¤unu, daha az maliyet ve
yüksek verimle çevre dostu üretim
yapabilmenin yolunun, mühendislik
hizmetlerini tarlaya ve ah›ra aktarmaktan
geçti¤ini vurgulayan Günayd›n, kurakl›¤›n
artt›¤› bu dönemde damla sulama
e¤itimine Ziraat Fakültesi’yle birlikte
bafllad›klar›n› da söyledi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü ile TMMOB
Peyzaj Mimarlar› Odas› iflbirli¤inde çeflitli
etkinliklerle, 13 May›s Ulusal Peyzaj
Mimarl›¤› Günü kutland›. Kutlaman›n
ikinci gün etkinlikleri Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanl›k Konferans
Salonu’nda Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü’nün
katk›lar› ile yap›ld›. Çok say›da davetlinin
kat›l›m›yla gerçekleflen etkinliklerde Oda
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayflegül

Oruçkaptan, Oda Yönetim Kurulu II.
Baflkan› ve Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölüm
Baflkan› O¤uz Y›lmaz, Bilkent
Üniversitesi Peyzaj Mimarl›¤› ve Kentsel
Tasar›m Bölüm Baflkan› Gaye Çulcuo¤lu,
PMO Genç ö¤renci temsilcisi Gizem
Sevimli ve Fakülte Dekan› Prof. Dr.
Cemal Talu¤’u temsilen Dekan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ahmet Çolak aç›l›fl
konuflmalar›n› yapt›. 

"Geçmiflten Gelece¤e Peyzaj Mimarl›¤›"
bafll›¤›nda gerçeklefltirilen söyleflide
Ekrem Gürenli, Selami Demiralp, Dr. Asl›
Akay, Doç. Dr. Mehmet Tuncer
dinleyicilerle görüfllerini ve deneyimlerini
paylaflt›lar. Etkinli¤in ilk saatlerinde
Piyanist Yu-ming Bozkufl taraf›ndan
verilen piyano resitali büyük be¤eni
toplarken, yay›n stand›, Peyzaj Mimarl›¤›
ö¤rencilerinin düzenledi¤i kermes ve halk
oyunlar› gösterileri etkinli¤e renk katt›. 

1133  MMaayy››ss,,  UUlluussaall  PPeeyyzzaajj  MMiimmaarrll››¤¤››  GGüünnüü
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü ve Kassel

Universitesi (Almanya) Mimarl›k, fiehir
Planlama ve Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü
(University of Kassel Faculty of
Architecture Department of Urban and
Landscape Planning) aras›ndaki anlaflma
çerçevesinde, 30 Nisan-12 May›s 2008
tarihlerinde Dilek Yar›madas› ve Büyük
Menderes Deltas› Milli Park›’nda (Ayd›n)
uluslararas› ö¤renci çal›fltay› düzenlendi.
Koordinatörlü¤ünü Ankara
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilgül
Karadeniz ve Kassel Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Diedrich Bruns’un yapt›¤›
çal›fltay, TMMOB Peyzaj Mimarlar›
Odas›, Ankara Üniversitesi ve Kassel
Üniversitesi taraf›ndan desteklendi.

Çal›fltaya Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü’nden
dört ö¤rencinin yan›s›ra, Türkiye’deki
di¤er Peyzaj Mimarl›¤› bölümlerinden 11
ö¤renci ve Kassel Üniversitesi’nden
dokuz ö¤renci kat›ld›. Çal›fltay›n temel
amac›; korunan bir alan örne¤inde do¤al
kaynaklar›n kullan›m›ndan kaynaklanan
sorunlar› çözmeye yönelik ‘Tar›m’ ve
‘Turizm’ odakl› senaryolar›n üretilmesi
olarak belirlendi.

Çal›fltay›n haz›rl›k aflamas›nda, tüm
ö¤renciler VITERO adl› sanal toplant›
odas›nda üç kez bulufltular ve alanla ilgili
yapt›klar› haz›rl›klar› önceden birbirleriyle
paylaflt›lar. Çal›fltay süresince ö¤renciler
befl ayr› grup olarak çal›flmalar›n›
sürdürdüler ve teorik sunumlar›n yan› s›ra

uygulamal› çal›flmalar yapt›lar. Çal›flma
alan› bir milli park olmas›na ra¤men, hem
alan d›fl›ndaki hem de alan içindeki farkl›
kullan›mlar nedeniyle önemli sorunlar
yaflan›yor. Ö¤renciler ilk olarak alandaki
insan kullan›mlar› ve do¤al-kültürel
kaynaklar aras›ndaki sorunlar› ortaya
koydular ve buna ba¤l› olarak, peyzaj
planlama kapsam›nda, bir korunan alan
örne¤inde mevcut sorunlar›n çözümüne
yönelik fikir ve senaryolar gelifltirdiler.
Çal›fltay›n son günü olan 12 May›s 2008
tarihinde ö¤renciler haz›rlad›klar› sonuç
projelerini yöre halk›n›n da kat›ld›¤› bir
sergide sundu. Çal›fltay sonras›nda, TRT
GAP TV’deki, Bu Topra¤›n Sesi
Program›’nda çal›fltay ve elde edilen
sonuçlar hakk›nda bilgi verildi.

DDiilleekk  YYaarr››mmaaddaass››  vvee  MMeennddeerreess  DDeellttaass››  MMiillllii  PPaarrkk››
UUlluussllaarraarraass››  ÖÖ¤¤rreennccii  ÇÇaall››flflttaayy››
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, ‹kinci Meflrutiyetin ilan›

an›s›na, 28-30 May›s 2008 tarihleri
aras›nda “Jön Türk Devrimi’nin 100. Y›l›”
bafll›kl› bir konferans düzenledi. Siyasal
Bilgiler Fakültesi salonlar›nda
gerçeklefltirilen Konferansta  “Burjuva
Devrimi Kavram›”, “1908’in Uluslararas›
Etkileri”, “1908 ve Hukuk”, “Devrim ve
Kemalizm”, “Modernleflme”, “1908 ve
Bas›n”, “Balkanlar’da 1908”, “Taflrada
1908-II”, “1908 ve Rusya”, “Ege’de
1908”, “Din ve 1908”, “1908 ve
Kurumlar”, “1908 ve Gayrimüslimler”,
“1908 ve Asya”, “1908 ve Kurumlar-II”,
“1908 ve Toplumsal Cinsiyet”, “1908 ve
Arap Dünyas›”, “1908, Sosyal Bilimler ve
Tarih Yaz›m›”, “1908’de Siyasal
Düflünce” ve “Çin Devrimi” ana
bafll›klar›nda oturumlar düzenlendi. Tüm
konferanslar›n, Türkçe ve ‹ngilizce olarak
an›nda çevirisi yap›ld›.

Konferans›n aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan ünlü tarihçi Prof. Dr.
Halil ‹nalc›k, Jön Türk Devrimi’nin,

Cumhuriyeti
haz›rlayan fikir
hareketlerinin
oluflmas›n›
sa¤lad›¤›n› söyledi.
Bugün
islamlaflman›n
büyük bir h›zla
hareket etti¤ni,
bat›c›lar›n ise buna
fliddetle karfl›

durdu¤unu belirten Prof. Dr. ‹nalc›k, bu
fikir ayr›l›¤›n›n kökenlerinin çok eskilere
gitti¤ini, 15. as›rda bat›l› kültürü
benimseyen bir yükselen s›n›f›n ortaya
ç›kt›¤›n› ve islam sünnet kaidelerini buna
ayk›r› bulan bir toplum tepkisinin

olufltu¤unu söyledi. Bugünü haz›rlayan
bat›l›laflma hareketinin 1699’daki
yenilgiyle bafllad›¤›n›, o zamanki
yöneticilerin, bat›n›n sadece silah›n› de¤il
kültürünü de almazlarsa devletlerin
yaflayamayaca¤›n› gördü¤ünü belirten
Prof. Dr. ‹nalc›k, bat›l›laflma ile bafllayan
dönemde ayn› zamanda
sefahat›n da artt›¤›n›,
bunun ard›ndan ise
tutucu esnaf›n isyan›
olan Patrona Halil
isyan›n›n ç›kt›¤›n› ve
bat›c›lar›n
öldürüldü¤ünü dile
getirdi.

Konferans›n sonunda
düzenlenen toplant›yla
da Jön Türk Devriminin devrim olup
olmad›¤› tart›fl›ld›. Sina Akflin, bunun
devrim olmad›¤›n› söyleyenlerin, olaylara
çok detay›ndan bakt›¤›n›, böyle olunca da
devrimin görülemedi¤ini, biraz uzaktan
bakmak gerekti¤ini söyledi. Aykut Kansu,

1908 döneminin 3-5 y›l›na bak›l›p
küçümsenmeye çal›fl›ld›¤›n›; Herkül
Millas, bunun bir devrim oldu¤unu ama
1908’de de¤il 1789’da bafllayan ve halen
devam eden uluslaflma süreci oldu¤unu
söyledi. Feroz Ahmad ise ‹ttihad
Terakki’nin, seçimi kazanacak durumda

olmas›na ra¤men Meclisi ve
eyaletleri kontrol edemedi¤ini,
bunun için de istedikleri gibi bir
devrim yapamad›klar›n› dile
getirdi. Orhan Kolo¤lu, 1908’in
iyi niyetle yap›lm›fl bir hareket
olmas›na ra¤men sonuç olmas›n›n
mümkün olmad›¤›n›, kendi
kendine yok oldu¤unu savundu.
Norman Stone, Jön Türklerin,
yaz›y› de¤ifltirmeyi ve toplumun

yüzde 80’ini okuryazar yapmay›
planlad›klar›n›; Tamer Timur ise 1908’in
geri de¤il ileri bir hareket oldu¤unu ama
devrim olmad›¤›n› söyledi. 1908’in
sonucunda Almanc› bir dikta kuruldu¤unu
kaydetti.

Prof. Dr. Halil ‹nalc›k Prof. Dr.
Sina Akflin
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Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nde geleneksel olarak 24

y›ld›r kutlanan Kalem Bayram› bu y›l 21-
24 May›s tarihleri aras›nda düzenlenen
çok say›da etkinlikle gerçeklefltirildi.
Etkinlikler kapsam›nda Sosyal ve Do¤al
Çevre Toplulu¤u üyelerinin çekti¤i
foto¤raflardan oluflan bir sergi aç›ld›;
E¤itimde Yarat›c› Drama Toplulu¤u
üyeleri de el yap›m› oyuncaklar yaparak
satt›lar. Müzik Toplulu¤u üyeleri ise
uygulama okullar›ndan ö¤rencileri misafir
ederek bir müzik dinletisi sundu. Film
gösterimi, drama gösterisi, tiyatro oyunu
ve fliir dinletisi de gerçeklefltirilen
etkinliklerde bir konser ile DTCF Farabi
Salonu’nda halk oyunlar› gösterisi de
sunuldu.

Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nin bu y›l beflincisini

düzenledi¤i Ö¤renci Kongresi, sunulan
birbirinden ilginç bildirilerle büyük ilgi
toplad›. Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Selahiddin Ö¤ülmüfl’ün liderli¤inde her
bölümden ikifler araflt›rma görevlisi ile
her bölümün üçüncü ve dördüncü s›n›f
temsilcisinin liderli¤inde 20 May›s 2008
tarihinde gerçeklefltirilen çal›flmalarda, en
iyi sunumlar ödüllendirildi.

Kongrede, RPD-4’ncü s›n›f ö¤rencisi

Mehmet Osman Çetiner “Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k Program›
Ö¤rencilerinin Kurallara ‹liflkin Alg›lar›”
adl› bildiri ile Ö¤renci Kongresi Özel
Ödülü’nü, RPD-2’nci s›n›f ö¤rencileri
Nefle Yayla ve Gülden Ayas “Oyunun
Çocu¤un Geliflimine Etkisi” konulu
bildiri ile Derlemeye Dayal› Bildiri
Ödülü’nü, RPD-2’nci s›n›f ö¤rencisi
Gökçe Çokamay ve RPD-3’üncü s›n›f
ö¤rencisi Mercan Atakan “KPSS’ye
Girecek Ö¤rencilerin S›nav Kayg›lar›n›n

Çeflitli De¤iflkenler Bak›m›ndan
‹ncelenmesi” konulu bildiri ile
Araflt›rmaya Dayal› Bildiri Ödülü’nü, 
SBÖ-4’ncü s›n›f Ö¤rencisi Özlem Kanat
“Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i Program›
ile S›n›f Ö¤retmenli¤i Program›
Ö¤rencilerinin Türkçe Kökenli
Sözcükleri Yabanc› Kökenli
Sözcüklerden Ay›rt Edebilme Düzeyleri
ve Bu Duruma Türkçe Dersinin Etkisi”
konulu bildiri ile En ‹yi Sunu Ödülü’nü
ald›.

AAddaalleett  MMeesslleekk  YYüükksseekkookkuulluu  KKllaavvee  TTaakk››mm››nn››nn
MMuuhhtteeflfleemm  BBaaflflaarr››ss››

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Adalet
Meslek Yüksekokulu ö¤rencileri, 14-

16 May›s 2008 tarihleri aras›nda Erzincan
Üniversitesi Erzincan Meslek
Yüksekokulu taraf›ndan, Adalet Meslek
Yüksekokullar› aras›nda düzenlenen
Türkiye ‹kinci Ulusal Klavye
Yar›flmas›’nda tak›m olarak birinci oldu.

Yar›flmaya Yüksekokul Müdürü Doç.
Dr. fiebnem Akipek Öcal, Müdür

Yard›mc›s› Dr. Hakan Furtun ve klavye
dersi ö¤retim görevlisi Mehmet Büker
eflli¤inde kat›lan Yüksekokul
ö¤rencilerimiz Harun Elmac›, ‹brahim
Gürel, Kaz›m Orçun Okan ve Hüseyin
Aydemir, tak›m olarak birinci olduklar›
gibi, tüm yar›flmac›lar aras›nda da bireysel
olarak Harun Elmac› birincili¤i, ‹brahim
Gürel ikincili¤i, Kaz›m Orçun Okan ise
üçüncülü¤ü elde etti.

Bu muhteflem baflar› ile Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet
Meslek Yüksekokulu Klavye Tak›mlar›
2007-2008 ö¤retim y›l›nda kat›ld›klar›
klavye yar›flmalar›nda zirveye ulaflt›lar.
Baflar›l› ö¤renciler için 6 Haziran 2008
tarihinde Rektör Prof. Dr. Nusret Aras’›n
da kat›ld›¤› bir ödül töreni, ard›ndan da
akademik y›l›n kapan›fl› nedeniyle bir
kokteyl düzenlendi.
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  GGeelliiflflttiirrmmee  VVaakkff››  LLiisseessii’’nnddeenn
YYaarrdd››mm  KKaammppaannyyaallaarr››
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›

Okullar› Özel Lisesi ö¤rencileri,
2007-2008 e¤itim ö¤retim y›l›nda
düzenledi¤i çok say›da etkinli¤in yan› s›ra
yard›m yard›m kampanyalar› da
gerçeklefltirdi. Onur Kurulu baflkanl›¤›nda
“fiehit Ailelerine Yard›m” kampanyas›
düzenleyen ö¤renciler, kendi aralar›nda
toplad›klar› paray› Mehmetçik Vakf›’na
teslim ettiler. Yard›m kampanyas›nda
toplanan g›da, giyim ve k›rtasiye
malzemeleri de ‹stanbul Küçükyal› Çocuk
Esirgeme Kurumu’na gönderildi. 

Engelliler ile Yafll›lar› da
Unutmad›lar- Ö¤rencilerimiz, 10-16
May›s 2008 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen Engelliler Haftas›’nda da
Türkiye Özürlüler E¤itim ve Dayan›flma
Vakf›na giderek, oradaki özel e¤itim
gören ö¤rencilerle beraber oldular ve
etkinlik programlar›na dahil olarak,
çal›flmalar› ve s›k›nt›lar› yak›ndan takip
ettiler. Keçiören Tepebafl› Güçsüzler
Yurdu’ndaki yafll›lar› da ziyaret eden
ö¤rencilerimiz, yafll›larla beraber vakit
geçirdi ve büyüklerini unutmad›klar›n›
gösterdi.

Ankara Üniversitesi’nin, Tando¤an
Merkez Yerleflke’deki Uygulama

Anaokulu ve Çocuk Kulübü’nün 6 Yafl
Grubu ö¤rencilerinin, bir y›l boyunca
ö¤rendikleri becerilerle ürettikleri eserler,
düzenlenen bir sergi ile anne babalar›na
ve ilgilenen üniversite mensuplar›na
sergilendi. Miniklerin el becerileri,
izleyenlerden büyük be¤eni ald›.

Münazara Yar›flmas›- Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Okullar›
Özel Lisesi 10’uncu s›n›flar aras›nda
yap›lan münazara yar›flmas›nda
ö¤rencilerimiz düflünceyi savunman›n
tart›flmak olmad›¤›n› tüm izleyenlere bir
kez daha hat›rlatt›. Görsel bir flölene
dönen münazara yar›flmas›ndan ç›kan
sonuç ise; “Eski ‹nsanlar Günümüz
‹nsanlar›na Göre Daha Mutluydular”
fleklinde oldu.

19 May›s, Ad›na Uygun Kutland›-
19 May›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayram› kutlamalar› bu y›l Ankara
Üniversitesi Halk Oyunlar› Se¤men
ekibiyle renklendi. Dans›n ve müzi¤in
hakim oldu¤u kutlama program›nda
Ankara Üniversitesi Halk oyunlar›
ekibiyle Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar› Özel Lisesi gençlerinin
birlikte sunduklar› Silifke yöresine ait
halk danslar› gönülleri fethetti.

AAnnaaookkuulluu
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn
YY››llssoonnuu  SSeerrggiissii


