
Üniversitemiz Fakülte ve
Yüksekokullar›nda görev yapan
akademik ve idari personelin
kat›l›m›yla düzenlenen
“4. Geleneksel Rektörlük Kupas›
Futbol Turnuvas›’nda derece alan
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Geçti¤imiz aylarda u¤rad›¤›
sald›r› ile yaflam›n› yitiren
Üniversitemiz T›p Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Olcay
Tiryaki’nin ad›n› tafl›yan
“Ö¤renme Merkezi”, 26 Haziran
2008 tarihinde Üniversitemiz
yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve
T›p Fakültesi idari personelinin
kat›l›m›yla düzenlenen törenle
hizmete aç›ld›.• 7’DE

Ankara Üniversitesi’nin, Gölbafl›’nda
1996 y›l›nda temeli at›lan Viranc›k 50.
Y›l Yerleflkesi’ndeki birimlerden üçü,
30 Haziran 2008
tarihinde düzenlenen
törenle Türk akademik
yaflam› ile ifl dünyas›n›n
hizmetine aç›ld›.
Yerleflkede ilk olarak
Yabanc› Diller
Yüksekokulu ile Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi hizmet
vermeye bafllayacak.

PPrrooff..  DDrr..  OOllccaayy
TTiirryyaakkii  ÖÖ¤¤rreennmmee
MMeerrkkeezzii  AAçç››lldd››

ABD Yüksekokullar Birli¤i (CCID)
ile Üniversitemiz aras›ndaki
iflbirli¤i çerçevesinde 1-12
Haziran 2008 tarihleri aras›nda
Howard, Delaware, Northampton
ve Davidson Yüksekokullar›ndan
bir grup ö¤renci ve akademisyen,
2004 y›l›ndan bu yana
yürütülmekte olan yaz sömestri
kapsam›nda Üniversitemizi,
Elmada¤ Meslek Yüksekokulunu
ve YÖK Baflkanl›¤›n› ziyaret ettti.•11’DE• 16’DA

AABBDD’’ddeenn  KKoonnuukkllaarr

FFuuttbbooll  TTuurrnnuuvvaass››
Biyoteknoloji, E¤itim Bilimleri,
Fen Bilimleri, Sa¤l›k Bilimleri,
Sosyal Bilimler ve Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitülerinde doktora
programlar›n› tamamlayan 150
doktor, 19 Haziran’da düzenlenen
törenle diplomalar›n› ald›. Törende
Doktora Tez Yay›n Ödülleri de
sahiplerine sunuldu. 

DDookkttoorraa  TTöörreennii

Yerleflkede, ö¤renciler ile
araflt›rmac›lar›n yararlanaca¤› büyük
bir de sosyal tesis bulunuyor. • 2, 3’TE

Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nde Prof. Dr. R›dvan
Berber’in yönetiminde
oluflturulan Yeflil›rmak ‹zleme
Merkezi 27 Haziran’da
Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi ve Durucasu Ölçüm
‹stasyonunda efl zamanl›
düzenlenen törenlerle hizmete
aç›ld›. Merkez ile Ankara
Üniversitesi, endüstriyel at›klar

ve kanalizasyon sular›yla giderek
kirlenen Yeflil›rmak’taki su

kalitesini Ankara’dan
izleyebilecek. • 4, 5’TE

•11’DE
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Ankara Üniversitesi’nin Gölbafl›’nda
1996 y›l›nda temeli at›lan Viranc›k

50. Y›l Yerleflkesi’ndeki birimlerden üçü
30 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen
törenle Türk akademik yaflam› ile ifl
dünyas›n›n hizmetine aç›ld›. Yerleflkede
ilk olarak Yabanc› Diller Yüksekokulu ile
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi hizmet
vermeye bafllayacak. Yerleflkede,
ö¤renciler ile araflt›rmac›lar›n
yararlanabilece¤i büyük bir de sosyal tesis
bulunuyor.

Yerleflkenin aç›lmas› için düzenlenen
törende bir konuflma yapan Yabanc› Diller
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ersin
Onulduran, insanlar›n ortak dilinin
modern zamanlarda ingilizce oldu¤unu,
bu nedenle Yüksekokul’da öncelikle
ingilizce e¤itimi vereceklerini söyledi.
Ankara Üniversitesi’nin, bir yandan
Türkçe’nin geliflimine katk› yaparken bir
yandan da iyi dil bilen mezunlar

yetifltirdi¤ini belirten Prof. Dr. Onulduran,
ö¤rencilerin daha iyi yetifltirilmesi için bu
bu binay› kazanmaktan büyük mutluluk
duyduklar›n›, bugün mevcut olanaklarla
iki bin ö¤renciye e¤itim verirlerken, bu
say›y› yak›n gelecekte üç kat›na
ç›karacaklar›n› ve en modern yöntemlerle
e¤itim vereceklerini kaydetti. Yeni
yap›lar›n kurulmas›nda en büyük pay›n
Rektör Prof. Dr. Aras’›n oldu¤unu,
kendilerini her zaman yüreklendirdi¤ini
söyledi.

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Ömer L. Gebizlio¤lu ise Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi hakk›nda bilgi verdi.
2001 y›l›nda ç›kan Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi Kanunu’ndan sonra tüm
Türkiye’de 30 adet Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi kuruldu¤unu, bunlar›n 18’inin
faaliyette oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Gebizlio¤lu, Ankara Üniversitesi
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nin, bunlar›n

aras›nda önemle yerini alaca¤›n› söyledi.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi’nde, Ankara Üniversitesi’nin
genifl ilgi alanlar›na yönelik olarak sa¤l›k
bilimleri, yaflam bilimleri, yeni teknolojik
malzemeler ve bunun çevresinde
örgütlenecek yeni teknolojilere yönelik
çal›flmalar›n yap›laca¤›n› belirten Prof. Dr.
Gebizlio¤lu, Bölge’nin 5000 m2’nin
üzerindeki bir bölümünün bugün
aç›ld›¤›n› ve en geç Eylül ay›nda
firmalar›n bina içinde çal›flmalar›na
bafllayaca¤›n› söyledi. Ankara Üniversitesi
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nin, özel
giriflimi öne ç›karan bir model oldu¤unu
da belirten Prof. Dr. Gebizlio¤lu, 52 ünite
bulunacak  Bölge’de, ortak etkinlik
alanlar› ve sosyal etkinlik alanlar›
oldu¤unu, tam ar-ge altyap› donat›s› ile
savunma sanayi tesis güvenlik belgesi
standartlar›n› tafl›d›¤›n›, en yüksek kapal›
alan kapasitesinin 44 bin metrekare

Yerleflkede ilk olarak Yabanc› Diller Yüksekokulu ile Teknoloji Gelifltirme Bölgesi hizmet vermeye bafllayacak.

Yerleflkede, ö¤renciler ile araflt›rmac›lar›n yararlanabilece¤i büyük bir de sosyal tesis bulunuyor.

Yabanc› Diller Yüksekokulu



3

ünihaber

olaca¤›n›, mevcut projelendirilen yap›lar›n
ise 16.800 metrekare oldu¤unu kaydetti.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi’nin ortaklar›n›n, Ankara
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara ‹leri Teknoloji Yat›r›mlar› A.fi.,
ANKÜR A.fi., GAMA Endüstri A.fi., ERS
‹nflaat A.fi. ve GATE Elektronik A.fi.
oldu¤unu sözlerine ekledi.

Son olarak konuflan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
da 11 y›ll›k çal›flman›n sonunda binalar›n
çal›flmaya bafllamas›n›n mutlulu¤unu
yaflad›klar›n› söyledi. Burada ilk faaliyete
bafllayacak binan›n Yabanc› Diller
Yüksekokulu oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Aras, buras›n›n 12.637 metrekare kapal›
alana sahip oldu¤unu, yan tarafta inflaat›
devam eden ‹letiflim Fakültesi binas›n›n
bir bölümünün de Yabanc› Diller
Yüksekokulu’na kat›laca¤›n› vurgulad›.

Ankara Üniversitesi olarak y›lda befl bin
ö¤renci ald›klar›n›, burada ikili ö¤retim
yap›l›rsa yaklafl›k 5200 ö¤renciye e¤itim
verilebilece¤ini, ancak zaten al›nan
ö¤rencilerin yüzde 20’sinin de muafiyet
s›navlar›n› baflararak direkt birinci s›n›ftan
bafllad›¤›n› belirten Prof. Dr. Aras,
Rektörlük görevine bafllad›¤›nda
Üniversitenin en büyük eksikli¤i olarak
yabanc› dil e¤itimi oldu¤unu
saptad›klar›n›, yerleflkenin devam eden
çal›flmalar› içinde bulunmayan yabanc› dil
okulunu projeye eklediklerini belirtti.
Rektör Prof. Dr. Aras, Viranc›k
Yerleflkesi’nde 30 dönümlük bir k›sm›n da
Kredi Yurtlar Kurumu’na tahsis edildi¤ini,
burada bin kifli kapasiteli bir yurdun
inflaat›na bu y›l içinde bafllanaca¤›n›
vurgulad›. 

Bugün Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi’nde mutlu sona gelindi¤ini de

belirten Prof. Dr. Aras, Üniversitemizin
çok genifl alanlarda e¤itim verdi¤ini ve bu
alanlarda çok güçlü oldu¤unu, Veteriner
Fakültesi Çiftli¤i ile Ziraat Fakültesi’nin
baz› birimlerinin de Teknoloji Gelifltirme
Bölgesi’ne eklendi¤ini kaydetti. 

Yabanc› Diller Yüksekokulu binas›n›n,
ayn› zamanda devletin büyüklü¤ünü de
gösterdi¤ini belirten Prof. Dr. Aras, hiçbir
kuruluflun, 20 milyon YTL yat›r›p yabanc›
dil okulu yapamayaca¤›n›, bunu ancak
devletin baflarabilece¤ini söyledi.

Üniversitelerin mali ve idari yönden
tam özerk olmas›na da de¤inen Prof. Dr.
Aras, Üniversitemizin, ö¤renci harç
fonunda bulunan 50 milyon YTL’si
oldu¤unu ama Maliye Bakanl›¤›’n›n, bu
paran›n kullan›lmas›na izin vermedi¤ini
belirterek, “‹dari ve mali özerkli¤imiz
olsayd› bu binalar çok daha önce aç›l›rd›”
dedi.

Sosyal Tesis

Ankara Üniversitesi Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi’nde  planlanan
faaliyetler; “Gen ve Doku
Mühendisli¤i ve Teknolojileri”,
“Genomiks ve Proteomiks
Teknolojileri” “Medikal
Biyoteknoloji”, “Bitki/Tar›m
Biyoteknolojisi”, “Hayvan
Biyoteknolojisi”, “Endüstriyel ve
Farmasotik Biyoteknolojisi”, “Çevre ve
Ekoloji Biyoteknolojisi”, “Deniz
Biyoteknolojisi”, “Biyoinformatik”,
“Biyoetik ve Biyogüvenlik”,
“Biyoteknoloji ve Sosyo-Ekonomik
Dinamikler”, “Mikrosistem Teknolojileri”,
“Biyo-Nanoteknoloji”, “T›bbi Teknikler
ve Teknolojiler”, “G›da Güvenli¤i ve
Sa¤l›k Riskleri”, “G›da Üretimi
Korunmas› ve Paketleme Teknolojileri”,

“Bahçe-Tarla Bitkileri, Su Ürünleri, Süt
Ürünleri Teknikleri ve Teknolojileri”,
“Hayvanc›l›k ve G›da Üretimi”, “Tar›msal
Planlama ve Üretim”, “Pestisit
Teknolojileri”, “Tar›msal Makinalar
Teknolojileri”, “Ba¤c›l›k ve fiarapç›l›k
Teknikleri ve Teknolojileri”, “Veteriner
Hekimli¤i Teknikleri ve Teknolojileri”,
“Farmasötik Teknikler ve Teknolojiler”,
“Biyomedikal Sistemler”, “Difl Hekimli¤i

Teknikleri ve
Teknolojileri”,
“Mekatronik Sistemler
ve Üretim
Otomasyonu”,
“Elektronik Sistemler
Teknolojileri”, “Bilgi
ve Haberleflme
Teknolojisi”,
“Mekanik Sistemler
Teknolojileri”,
“Parçac›k Fizi¤i
Uygulama
Teknolojileri”,
“Radyasyon
Teknolojileri ve Sa¤l›k

Uygulamalar›”, “Nanoteknoloji ve Yeni
Malzemeler”, “Seramik ve Polimer
Teknolojileri”, “Manyetik So¤utucu
Sistemleri”, “Kimyasal Üretimler ve
Üretim Süreçleri”, “Jeolojik ve Jeofizik
Teknikler ve Teknolojileri”, “Sanayi
Üretim Süreçleri Gelifltirme”, “Kalite
Yönetimi Teknolojileri”, “Risk Yönetimi
Teknolojileri”, “Veri Yönetimi ve
Çözümlemesi Teknikleri ve
Teknolojileri”, “Çok Ölçütlü Karar Destek
Sistemleri Teknolojileri”, “Yönetim
Teknikleri ve Teknolojileri”, “Hukuk
Sistemleri ve Sibernetik Teknolojileri”,
“Co¤rafi Bilgi Sistemleri”, “‹letiflim,
Reklam, Radyo-TV, Foto¤rafç›l›k
Teknikleri ve Teknolojileri”, “Bilgi Eriflim
Teknolojileri”, “E¤itim Teknolojileri”,
“Pazarlama Teknikleri ve Son Kullan›c›
Bilgi Sistemleri”, “Yabanc› Dil E¤itimi
Teknikleri ve Teknolojileri”, “Uzaktan
E¤itim Sistemleri ve Teknolojileri”,
“Tafl›n›r Kültür Varl›klar› Koruma ve
Restorasyon Teknolojileri” ve “Kimyasal
ve Biyolojik Malzemeler ve Savunma
Teknolojileri” olarak belirlendi.

Teknoloji Gelifltirme Bölgesi

Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nin, planlanan geliflme alan›
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Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nde Prof. Dr. R›dvan

Berber’in yönetiminde oluflturulan
Yeflil›rmak ‹zleme Merkezi (Y‹M) 27
Haziran 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi
ile Durucasu Ölçüm ‹stasyonunda efl
zamanl› düzenlenen törenlerle hizmete
aç›ld›. Törene, Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Nusret Aras, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Serdar K›l›çkaplan, Çevre ve
Orman Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Mustafa Eldemir ve ö¤retim üyeleri kat›ld›.
Aç›lan Merkez ile Ankara Üniversitesi,
endüstriyel at›klar ve kanalizasyon sular›yla
giderek kirlenen Yeflil›rmak’taki su
kalitesini Ankara’dan izleyebilecek.

“Yeflil›rmak ‹zleme Merkezi”, Prof. Dr.
R›dvan Berber’in yönetiminde Hitit
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile
birlikte yürütülen bir TÜB‹TAK projesi
kapsam›nda oluflturulan “Merkezi gerçek
zamanl› nehir su kalitesi izleme sistemi”
çerçevesinde kuruldu. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n müflteri kurum olarak yer
ald›¤› proje çal›flmalar›na Amasya Valili¤i,
Amasya yerel yönetimi ve Çevre-Orman ‹l
Müdürlü¤ü yöreden destek veriyor.

Hava ve deniz kirlili¤i iyi takip
edilmesine karfl›n, nehirlerin yeterli ölçüde
ele al›nmam›fl olmas› nedeniyle bu proje,
bilinen az say›daki örne¤e daha genifl
kapsaml› olarak kat›lmas› yan›nda
Türkiye’de de bir ilki oluflturuyor. Projede,
Yeflil›rmak üzerinde Amasya flehir ç›k›fl›nda
kirlenmenin yo¤un oldu¤u iki pilot nokta
seçildi: Birisi Aynal›ma¤ara bölgesinde,
di¤eri Durucasu Hidroelektrik Santrali
arazisi içinde olmak üzere nehir k›y›s›na
kirlilik faktörlerini hat üstünde (on-line )
devaml› ölçecek iki analiz istasyonu
kuruldu. Özel tasarlanm›fl kabinlerden
oluflan istasyonlarda su kalitesi flu
de¤iflkenleri ölçerek takip ediliyor: Debi,
s›cakl›k, pH, iletkenlik, çözünmüfl oksijen,

Aç›lan Merkez ile Ankara Üniversitesi, endüstriyel

at›klar ve kanalizasyon sular›yla giderek kirlenen

Yeflil›rmak’taki su kalitesini Ankara’dan izleyebilecek

amonyum azotu,
nitrat azotu, toplam
organik karbon,
serbest klor, fosfat,
klorofil-a.
‹stasyonlarda
otomatik ve sürekli
olarak yap›lan
ölçüm ve
analizlerin sonuçlar›
istasyon
bilgisayarlar›nda
kaydediliyor ayr›ca
her befl dakikada bir
GPRS (cep telefonu
iletiflim)
kanallar›yla Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nde kurulan
“Yeflil›rmak ‹zleme Merkezi”ne aktar›l›yor.
Bu verilerle birlikte, kap› aç›ld› alarmlar›,
kabin ve çevre s›cakl›¤› ile nemlilik
bilgileri de merkeze an›nda iletiliyor,
burada monitörlerde sürekli izlenip
de¤erlendiriliyor. Su kalitesinde Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’n›n belirledi¤i alt ve üst
s›n›rlardan sapmalar oldu¤u zaman, sistem,
yöneticilere an›nda alarm sinyalleri
gönderiyor.

Çal›flmalar kapsam›nda, araflt›rma
grubunun daha önceki çal›flmalar›nda
gelifltirilmifl olan bir Akarsu Dinamik
Benzetim Program› (AKAB) merkez
bilgisayar›ndaki izleme yaz›l›m›yla
bütünlefltirildi. Bu olanakla birlikte,
Yeflil›rmak ‹zleme Merkezi, nehrin de¤iflik
zaman periyotlar›ndaki (haftal›k, ayl›k,
mevsimsel ve giderek y›ll›k) kirlilik
profilinin ortaya ç›kar›lmas›, nehre
b›rak›lacak ani kirlilik yüklerinin hemen
saptanmas›, bunlar›n nehir boyunca
etkisinin ne olaca¤›n›n öngörülmesi, bu
do¤rultuda yerel yönetimler ve ilgililerin
zaman›nda uyar›labilmesi, havzada
yap›lacak endüstriyel yat›r›mlar›n çevresel

etkilerinin de¤erlendirilmesi amac›yla
önemli bir hizmeti yerine getirmeye
haz›rlan›yor.

Aç›l›fl töreninde, yapacaklar› çal›flmalar
hakk›nda bilgi veren Prof. Dr. R›dvan
Berber, kifli bafl›na düflen y›ll›k
kullan›labilir su miktar›na göre ülkemizin
su azl›¤› yaflayan bir ülke konumunda
oldu¤unu, e¤er y›ll›k kifli bafl›na düflen
kullan›m 1500 m3’ten 1000 m3’ün alt›na
inerse su fakiri konumuna gelece¤ini
söyledi. Türkiye’de artan su ihtiyac›n›
karfl›lamak için kaynaklar üzerinde kurulan
bask›n›n giderek artt›¤›n›, 1995-2002 y›llar›
aras›nda yüzey ve yeralt› suyu
kaynaklar›ndan çekilen su miktar›nda
yüzde 32.9 oran›nda bir art›fl görüldü¤ünü
de anlatan Prof. Dr. Berber, 2004 y›l›
istatistiklerine göre belediyelerin sahip
oldu¤u kanalizasyon flebekelerinden gelen
2.77 milyar m3 suyun yüzde 47’sinin
akarsulara döküldü¤ünü, bunun da her y›l
738 milyon m3 ar›t›lmam›fl suyun nehirlere
dökülmesi anlam›na geldi¤ini kaydetti.
Avrupa Birli¤i Su Çerçeve Direktifi’nin
Avrupa’da 2009 y›l›nda uygulama
programlar› ile birlikte nehir havza yönetim
planlar›n›n ortaya ç›kmas›n› ve en geç 2015

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  YYeeflfliill››rrmmaakk  ‹‹zzlleemmee
MMeerrkkeezzii  AAçç››lldd››
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y›l›nda yüzey sular›n›n iyi kalitede olmas›n›
hedefledi¤ini, Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n da bununla ilgili baz› planlar
gelifltirdi¤ini belirten Prof. Dr. Berber,
“Ankara Üniversitesi bu hedefler
do¤rultusunda üzerine düflen öncü görevi
yapmak üzere, Hitit Üniversitesi ile birlikte
daha önceki çal›flmalar›ndan ve bilgi
birikiminden güç alarak, Yeflil›rmak ‹zleme
Merkezi projesini uygulamaya koymufltur”
dedi. ‹stasyonlarda yap›lan ölçümlerle
saptanan ani bir kirlili¤in, nehir boyunca
etkisinin ölçüldü¤ünü ve kaç saat boyunca
suyun sulamaya uygun olmayaca¤›n›n yöre
çiftçilerine an›nda bildirilebildi¤ini
kaydetti.

Yeflil›rmak’ta kirlilik önlenerek sulama
sa¤lanabilirse yüksek katma de¤erli organik
tar›m ve sürdürülebilir kalk›nman›n
olanakl› oldu¤unu da söyleyen Prof. Dr.
Berber, izleme istasyonlar›n›n nehre
muhtemel kirlilik sal›m› için cayd›r›c› etki
yaratt›¤›n›, ayr›ca nehrin izlenmesi için
Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Tar›m
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, yerel sivil
toplum örgütleri ve çiftçilerin ayl›k bazda
her bir istasyon yöresinde birer su örne¤i
analiz ettiklerini ve baz› özel günlerde bu
takibin 1-2 haftal›k periyotlara düfltü¤ünü
belirterek, bu çal›flmalar›n y›ll›k 41.280
YTL oldu¤unu oysa Yeflil›rmak ‹zleme
Merkezi’nin iki istasyonunun y›ll›k iflletme
giderinin sadece 6.450 YTL oldu¤unu
söyledi.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Mustafa Eldemir de yapt›¤›
konuflmada, su kaynaklar›n›n iyi
korunmas›n›n resmen Bakanl›¤›n görevi
olmas›na ra¤men sular› kullanan herkesin
çok dikkatli olmas› gerekti¤ini söyledi.
Ankara Üniversitesi’nde yap›lan çal›flman›n
devam›n›n ve sürdürülebilir olmas›n›n çok
önemli oldu¤unu belirten Eldemir, projeden
azami derecede yararlanacaklar›n›
vurgulayarak, gelecek olan kurakl›klara
önceden haz›rl›kl› olunursa bunlar›n daha
az zararla atlat›labilece¤ini kaydetti.

Aç›l›fla Durucasu Ölçüm ‹stasyonundan
canl› ba¤lant›larla kat›lan Amasya Çevre ve
Orman ‹l Müdürü Yaflar Kayatafl ise artan
nüfus ve sanayileflme nedeniyle dünyan›n
giderek kirlendi¤ini, afl›r› sulama ve
kurakl›k nedeniyle de nehirlerin kirlilik
seviyelerinin zaman zaman canl› yaflam›n›
tehdit edecek boyuta ulaflt›¤›n› belirterek,
“Zaman zaman burada toplu bal›k
ölümleriyle karfl›lafl›yoruz. Kirlili¤in an›nda
ölçülmesine büyük önem veriyoruz. Bu,

önlem al›nmas›n› ve sorumlular›n
cezaland›r›lmas›n› da sa¤layacak” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Serdar K›l›çkaplan da bu projenin,
üniversitelerin bir araya gelerek
Türkiye’nin sorunlar›na çözüm aramas›
aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu, su gibi
yaflamsal önemli olan bir konunun ele
al›nd›¤›n› söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras ise su sorununun baflta
Ankara’n›n olmak üzere tüm illerin sorunu
oldu¤unu söyledi. Bu projenin Türkiye için
model bir proje oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Aras, kamu, özel sektör, yerel yönetimler
ve insanlar taraf›ndan nehirlerin bugünkü
durumuna getirildi¤ini, bu proje ile nehrin
24 saat izlenece¤ini, as›l önemli olan›n ise
kirlili¤in kayna¤›n›n bulunarak müdahale
edilmesi oldu¤unu kaydetti. Bu projenin,
Türkiye’nin tüm nehirlerine kurulmas› ve
kirlilik raporlar›n›n ayl›k olarak
duyurularak kamu yönetimlerinin müdahale
etmesinin sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtti.
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PPrrooff..  DDrr..  UUmmrraann  DDoo¤¤aann’’aa,,  AAAARRCC  IInnnnoovvaattoorr  AAwwaarrdd  ÖÖddüüllüü

MMaammaakk  BBeelleeddiiyyee  BBaaflflkkaann››’’nn››nn,,  EEllmmaaddaa¤¤
MMYYOO’’yyaa  KKaattkk››llaarr››  DDeevvaamm  EEddiiyyoorr

66  SSppoorrccuummuuzz  KKaannoo
MMiillllii  TTaakk››mm››nnddaa

VVeenneezzuueellaa  ÜÜnniivveerrssiitteelleerrii  iillee  AAkkaaddeemmiikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  OOllaannaakkllaarr››......

Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü

ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. A. Umran
Do¤an, Amerikan Kanser Araflt›rmalar›
Toplulu¤u’nun (American Association for
Cancer Research-AARC) taraf›ndan verilen
“The Landon Faundadion-AARC Innovator
Award” adl› ödülü kazand›. Bu ödül, kanser
araflt›rmalar›nda uluslararas› iflbirli¤i yapan
genetik, onkoloji, patoloji ve mineraloji-
jeoloji uzmanlar›ndan oluflan, ABD ve
Türkiye’de çal›flan bir araflt›rma grubuna
verildi. Dünyan›n de¤iflik bölgelerinden
ödül için yar›flan 80’den fazla araflt›rma

grubu aras›ndan birinci gelen araflt›rma
ekibinde Prof. Dr. Umran Do¤an’›n yan›
s›ra Hawaii Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Michele Carbone ve Asistant Prof. Dr.
Haining Yang, Chicago Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Nancy Cox ve Dr. Ian Steele,
New York Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Harvey Pass, Fox Chase Kanser
Merkezi’nden Joseph Testa, Hacettepe
Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Y.
‹zzettin Bar›fl, Prof. Dr. Murat Tuncer ve
Doç. Dr. Salih Emri bulunuyor. Araflt›rma
grubuna ödülü 13 Nisan 2008’de California
San Diego’da AARC’nin y›ll›k

toplant›s›nda sunuldu.
Prof. Dr. Do¤an flunlar› söyledi:

“AARC’nin misyonu kanseri önlemek ve
tedavi etmektir. 1907 y›l›nda kurulan bu
kurulufl, dünyan›n en eski ve en büyük
profesyonel organizasyonu olup
çal›flmalar›n› kanser araflt›rmalar›n›n
ilerlemesine vakfetmifltir. 26 binden fazla
üyesi olan bu kurulufl, Amerika dahil
70’den fazla ülkede faaliyet gösterir. Her
y›l yap›lan geleneksel AARC
toplant›lar›nda 17 binden fazla bilimsel kifli
kat›l›r ve orada kanser ile ilgili en son
geliflmeler ve bulufllar tart›fl›l›r.”

Mamak Belediye Baflkan› Gazi fiahin,
3 Haziran 2008 tarihinde Elmada¤

Kaymakam› Osman Kaymak, Elmada¤
Belediye Baflkan› Ömer A¤a Kurt ve ‹lçe
Milli E¤itim Müdürü Saim Kufl ile birlikte
Ankara Üniversitesi Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Ayn› zamanda Elmada¤’l› olan Gazi
fiahin, Ankara Üniversitesi Elmada¤
Meslek Yüksekokulu’nun Elmada¤ ilçesi
için büyük bir kazan›m oldu¤una dikkat
çekerek, meslek yüksekokullar›n›n
günümüz ifl dünyas› için önemine de¤indi

ve meslek lisesi ç›k›fll› ö¤renciler için
mesleklerinde bir ad›m daha ilerlemeleri
aç›s›ndan da büyük önem tafl›d›¤›n› ifade
etti. Böylesi önemli kurumlar›n
çal›flmalar›n› en güzel flekilde yerine
getirmesi için maddi ve manevi her türlü
deste¤i vereceklerini belirten fiahin,
Yüksekokulun kurulufl aflamas›nda yapt›¤›
maddi destek ve çevre düzenlemesine ek
olarak bu ziyaretinde de Elmada¤
Yüksekö¤renim Okullar› Yapt›rma,
Yaflatma ve Gelifltirme Derne¤i’ne maddi
yard›mda bulundu.

Ankara Üniversitesi ile Venezuela
üniversiteleri aras›nda bilimsel

iflbirli¤ini gelifltirecek ilk ad›m 16 Haziran
2008 tarihinde at›ld›. Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras’›
makam›nda ziyaret eden Venezuela Yüksek
Ö¤retim Bakanl›¤› ‹flbirli¤i ve Antlaflmalar
Bafl Koordinatörü Yanet Ramirez,
Venezuela’n›n yüksek ö¤retim sistemini
anlatarak Ankara Üniversitesi’nin bilimsel
olanaklar› hakk›nda bilgi ald›. Toplant›n›n
sonunda, Venezuela’n›n önde gelen
üniversitelerinden Bolivarc›
Üniversitesi’nin Rektörü Dr. Marlene

Yadira Cordova’n›n, yaz aylar›nda Ankara
Üniversitesi’ni ziyaret etmesi ve her iki

üniversite aras›nda akademik iflbirli¤i
anlaflmas› imzalanmas› kararlaflt›r›ld›.

Ankara Üniversitesi kano sporcular›,
21-22 Haziran 2008 tarihlerinde Ada-

pazar› Sapanca Gölü’nde yap›lan Durgun
Su Kano Türkiye Kupas› yar›fllar›nda do-
kuz birincilik, befl ikincilik ve dört üçüncü-
lük alarak kendi kategorilerinde Türkiye
Kupalar›n› Üniversitemize kazand›rd›.

Yar›fllar sonucunda Üniversitemizden
Ak›n A¤zer Çiçek, Gizem fien, Sait Alican
Çiftçi, Mustafa Gülbahar, Sefa Duman ve
Süleyman Afl›c› Milli Tak›ma seçildi.

KKaappaann››flfl  RReesseeppssiiyyoonnuu

Üniversitemizde her y›l geleneksel ola-
rak akademik y›l›n sonunda düzenle-

nen Kapan›fl Resepsiyonu 20 Haziran’da
Rektörlük bahçesinde gerçeklefltirildi.
Emekli olmufl ve çal›flan ö¤retim üyeleri-
nin eflleri ile kat›ld›¤› resepsiyonda de¤iflik
fakültelerden ö¤retim üyeleri bir araya ge-
lerek sohbet etme olana¤› buldular.
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Geçti¤imiz aylarda u¤rad›¤› sald›r› ile
yaflam›n› yitiren Üniversitemiz T›p

Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Olcay
Tiryaki’nin ad›n› tafl›yan “Ö¤renme
Merkezi”, 26 Haziran 2008 tarihinde
Üniversitemiz yöneticileri, ö¤retim
elemanlar› ve T›p Fakültesi idari
personelinin kat›l›m›yla düzenlenen
törenle hizmete aç›ld›.

Törende bir konuflma yapan Rektör
Prof. Dr. Nusret Aras, ö¤renme
merkezlerinin dünyada yeni kurumlar
oldu¤unu, Türkiye’de de sadece Ankara
Üniversitesi’nde bulundu¤unu söyledi.
Ö¤renme Merkezleriyle bilgiye daha h›zl›
ulafl›labildi¤ini belirten Prof. Dr. Aras,
normal kütüphanelerde sadece kitap
bulunurken, burada internete ba¤l›
bilgisayarlarla her türlü bilgiye
ulafl›labildi¤ini belirtti. Burada, tez
aflamas›na gelmifl yüksek lisans ve
doktora ö¤rencilerinin çal›flma
yapabilece¤i dört odan›n da bulundu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Aras bu odalarda

birkaç gün ya da bir kaç ay
çal›flabileceklerini, böylelikle her gün
kitaplar›n› toplay›p gitmek zorunda
kalmayacaklar›n›, tezlerini bitirene kadar
odalar›n sadece kendilerine ait olaca¤›n›
belirtti. Ankara Üniversitesi’nde aç›lan
ö¤renme merkezlerinin nispeten küçük
oldu¤unu ama en küçü¤ü Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nde bulunan Ö¤renme
Merkezi’nin bile Cambridge
Üniversitesi’nin yapmay› düflündü¤ü
ö¤renme merkezinin iki kat› oldu¤unu
söyledi. Bu merkezlerden, sadece
bulundu¤u fakültenin ö¤retim elemanlar›
ve ö¤rencilerinin de¤il, Ankara
Üniversitesi’nin tüm mensuplar›n›n
yararlanaca¤›n› kaydetti. 

T›p Fakültesi’nde bugün aç›lan
Ö¤renme Merkezi’nin, Prof. Dr. Olcay
Tiryaki’nin ad›na aç›ld›¤›n› da hat›rlatan
Prof. Dr. Aras, Prof. Dr. Tiryaki’nin, t›p
e¤itimini çok seven biri oldu¤unu, ad›n›n
ö¤renciler aras›nda hep yaflayaca¤›n›
vurgulad›.

Ö¤renme Merkezleri projesini iki y›l
önce bafllatt›klar›nda bunun Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Baflkan› Doç. Dr.
Do¤an At›lgan taraf›ndan üstlenildi¤ini de
belirten Prof. Dr. Aras, bu merkezlerinden
bir tane de D›flkap› Yerleflkesi’ne
aç›laca¤›n› vurgulad›. Prof. Dr. Aras, ‹bni
Sina Hastanesi’nin eski acil servisinin
oldu¤u bölümde 15 yeni dersli¤in
yap›ld›¤› ve kütüphanenin yenilendi¤i
bilgisini de verdi.

Ö¤renme Merkezleriyle ilgili bilgi
veren Doç. Dr. Do¤an At›lgan ise T›p
Fakültesi Ö¤renme Merkezi’nde bir
seminer salonu ile 35 bilgisayar
bulundu¤unu, seminer salonunda
görüntülü derslerin yap›labilece¤ini
söyledi. Daha önce aç›lan ö¤renme
merkezlerinin yeterli talebi görüp
görmeyecekleri konusunda endifleleri
oldu¤unu da belirten Doç. Dr. At›lgan
ama flu anda merkezlerin yo¤un bir
flekilde kullan›ld›¤›n›, hatta randevu
sistemiyle çal›fl›ld›¤›n› kaydetti. 

PPrrooff.. DDrr..  OOllccaayy  TTiirryyaakkii  ÖÖ¤¤rreennmmee  MMeerrkkeezzii  AAçç››lldd››
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H›zl› tarama alan›nda: anahtar
kelime yazarak; makale ad›,
metin, yazar, dergi ad› ya da
derginin ISSN’inden tarama 

Farkl› dilde arayüz seçenekleri

Tarama ile ilgili detayl› bilgiye eriflilebilir.

Aç›l›fl ekran›nda yer alan "Article Search"
bafll›¤›na t›klanarak makale taramas›
yap›labilmektedir. Bu tarama alan›ndan at›flarda,
tam metinde, yazar ad›nda, dergi ad›nda, dil ve
dergi konular›nda anahtar kelimelerle tarama
yap›labilmektedir. Bu alanda dergi bafll›klar›, dil
ve dergi konular› alanlar›na yaz›lacak anahtar
kelimeler bu alanlar için oluflturulan listelerden
seçilebilmekte, ayr›ca y›l s›n›rlamas›
getirilebilmektedir. "Search Options" bafll›¤›
alt›ndan taraman›n sadece makalelerde, kitap
tan›t›mlar›nda ya da di¤er materyal türlerinde
yap›lmas› için s›n›rlama getirilebilmektedir.
Tarama sonuçlar›n›n ilgililik, dergi ad›na göre ya
da yay›n tarihine göre listelenmesi; tek bir sonuç
akran›nda 20, 50 ya da 100 kayd›n
görüntülenmesi sa¤lanabilmektedir.

2. Makale Tarama (Article Search):

8

Veri taban›n›n aç›l›fl ekran›nda yer alan Search For h›zl›

tarama alan›n›n yan› s›ra makale içinde detayl› tarama

imkân› veren Article Search linki, veri taban›nda yer alan

dergiler ile ilgili detayl› bilgi alma imkân› sunan Find

Journal linki, veri taban› üzerinden kiflisel hesap

oluflturmaya imkân veren My archive linkinin yan› s›ra veri

taban› ile ilgili detayl› bilgilerin elde edilebilece¤i

Taramay› kolaylaflt›rmak için üç farkl› seçenek sunulmaktad›r.

Information Resources ve What’s New linkleri

kullan›labilmektedir.

Veri taban›n›n arayüzü ‹ngilizce d›fl›nda Frans›zca,

‹spanyolca, Portekizce, Almanca ve ‹talyanca olarak da

taranabilmektedir. Bu dillerden herhangi birini tercih eden

araflt›rmac›lar›m›z›n Interface language bafll›¤› alt›ndan

istedikleri dilin linkine t›klamalar› yeterli olacakt›r.

Veri taban›n›n aç›l›fl sayfas›nda yer alan "search for" kutucu¤una anahtar kelime yazarak; makale ad›, metin, yazar, dergi ad›
ya da derginin ISSN’inden tarama yap›labilmektedir.

1. H›zl› Tarama (Quick Search):

Tarama Seçenekleri 

Her sayfada
veri
taban›nda yer
alan di¤er
seçeneklere
eriflim için
linkler ve
yard›m
bilgileri yer
almaktad›r.

Anahtar
kelimeleri
kendiniz
belirlemek yerine
veri taban›
taraf›ndan
oluflturulan dergi
ad›, dergi
konular› ve dil
listelerinden de
anahtar
kelimeleri
seçebilirsiniz.
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Aç›l›fl ekran›nda yer alan "Find Journal"
bafll›¤›na t›klanarak veri taban›ndaki
koleksiyonlarda yer alan dergilerin ad›na,
konusuna, diline göre listelenmesi
sa¤lanabilmektedir. Ayr›ca geçmifl y›llarda
dergide olan isim de¤ifliklikleri, hangi
y›llar aras›nda veri taban›nda yer ald›¤›,
ISSN’i ve konusu gibi detayl› bilgilerin
yer ald›¤› dergi kay›tlar›na eriflim
mümkündür.

3. Dergi Bulma (Find Journals):

• ( * ) iflaretini kullan›larak kesik terim taramas› yap›labilir.

Örnek: econom* yaz›ld›¤›nda sistem: economy, economics,

economist kelimelerinin geçti¤i tüm yay›nlar› tarayacakt›r.

•  Parantez iflareti kullan›larak anahtar kelimeler

grupland›r›labilir. Örnek: (British OR Englih)

•  Anahtar kelimeleri iliflkilendirmek için AND, OR, NOT

operatörleri kullan›labilir.

•  Anahtar kelimelerin metin içinde birbirlerine

yak›nl›klar›n› belirtmek için NEAR ve FBY (followed by)

operatörleri kullan›labilir.

Tarama ile ‹lgili Genel Özellikler

Derginin önceki isimleri, hangi konu
koleksiyonuna girdi¤i, ISSN’i, veri
taban›nda hangi tarihler aras›nda yer
ald›¤› dergi kay›tlar›nda yer almaktad›r

Dergiler dillerine,
konular›na göre ve
alfabetik olarak da
listelenebilir.

Veri taban› ile ilgili de¤iflikliklerden
haberdar olabilir, yeni eklenen
dergileri ve ç›kar›lan dergileri
görebilirsiniz.

Hesap Oluflturma- Veri taban›n›n aç›l›fl
ekran›nda yer alan My Archive linkine gidip
kayd›n›z› yaparak (register) alaca¤›n›z kullan›c› ad›
ve flifre ile kendinize bir hesap oluflturabilirsiniz.
Kay›t iflleminden sonra veri taban›na kullan›c› ad›n›z
ve flifrenizle ba¤lanarak daha önceki taramalar›n›z
sonucunda kaydetti¤iniz kay›tlar› görüntüleyebilir,
daha sonra kullanmak üzere taramalar›n›z›
saklayabilirsiniz.

1

2

3
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Üniversitemiz Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ni 2007-2008 akademik

y›lda bitiren mezunlar diplomalar›n›, 20
Haziran 2008 tarihinde Üniversitemiz
yöneticileri, ö¤retim elemanlar›, kamu ve
özel sektör kurulufllar›n›n temsilcileri ile
ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›.
Fakültede bu akademik y›lda 3.91 not
ortalamas› ile ‹flletme Bölümü’nden
Zeynep fiengören birinci, 3.83 not
ortalamas› ile ‹ktisat Bölümü’nden ‹rem
Yendi ikinci ve 3.76 not ortalamas› ile
‹ktisat Bölümü’nden Mustafa ‹lker
Çavuflo¤lu üçüncü oldu. Bölümler baz›nda
ise Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri
‹liflkileri Bölümü’nde Damla Altuncan
birinci, Boran Ali Mercan ikinci, Tuba
Karamustafao¤lu üçüncü; ‹ktisat
Bölümü’nde ‹rem Yendi birinci, Mustafa
‹lker Çavuflo¤lu ikinci, Damla Ünver
üçüncü; ‹flletme Bölümü’nde Zeynep
fiengören birinci, Mehmet Can Bilgiç
ikinci, Serkan Demirörs üçüncü; Maliye
Bölümü’nde Nurcan Özçelik birinci,
Hasan Tahsin Batum ikinci, Erdal Ayd›n
üçüncü; Siyaset ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nde Ahmet O¤uz Aslan birinci,
Mustafa Maslak ikinci, Bayram Türker
üçüncü; Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nde
Ali Can Toksoy birinci, Berna Ergün
ikinci, Övünç Günefl üçüncü oldu.

Törende bir konuflma yapan Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Celal
Göle, Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunlar›na “Mülkiyeli” denildi¤ini
belirterek, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
19. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u
zaman›nda e¤itim ve ö¤retime bafllad›¤›n›,
20. yüzy›lda ülkemizin e¤itim ve ö¤retim
hayat›nda müstesna bir yer edindi¤ini
belirtti. Bilgi ça¤› olarak nitelendirilen 21.

yüzy›lda e¤itim ve ö¤retim konusunda
geliflmifl ülkelerde ve üniversitelerde ne
varsa, bunlar›n Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin çat›s› alt›nda ö¤retildi¤ini
belirten Prof. Dr. Göle, “Ça¤›n gereklerine
uygun olarak üst düzey yöneticilerin sahip
olmalar› gereken hoflgörü, felsefe, etik
dünya görüflü ve bilgi ile donat›ld›¤›n›zdan
eminim. Bu yetiflmifllik düzeyiniz ile hiç
flüphesiz, üstün baflar›lar› sizlerden
bekliyoruz” dedi. Mülkiyenin, ö¤rencileri
çok iyi yetifltiren bir ö¤retim kurumu
olman›n yan› s›ra bir irfan oca¤› oarak
ülkemize Atatürk ‹lke ve Devrimleri
do¤rultusunda laik, demokrat, ayd›n,
hukukun üstünlü¤üne ve insan haklar›na
sayg›l›, vatansever yöneticiler yetifltirme
görevini üstlendi¤ini kaydeden Prof. Dr.
Göle, “Mülkiye’yi seçerek e¤itim ve
ö¤retiminizi bu çat› alt›nda yapman›z,
vatan sevgisi tercihidir; vatana sahip
ç›kma olgusudur. Meslek yaflam›n›zda
ister kamu, isterse özel kesimde görev
yap›n, Atatürk ‹lke ve Devrimleri
do¤rultusunda laik, demokrat, ayd›n,
hukukun üstünlü¤üne ve insan haklar›na
sayg›l›, vatansever, kamu hukuku bilinci
yüksek yöneticiler olarak hareket

edece¤inizi, vatan›m›za ve
cumhuriyetimize sahip ç›kaca¤›n›z›
biliyorum” diye konufltu.

Mülkiyeliler Birli¤i Baflkan› Ali Çolak
ise mezunlar›n meslek yaflamlar›nda
s›k›nt›ya düfltüklerinde geriye dönüp
Fakültenin kazan›mlar›na bakmalar›n›
istedi. Mezunlar›n hukukun üstünlü¤ünden
ayr›lmamalar›n› ve Mülkiyeliler Birli¤i’ne
üye olmalar›n› istedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da Rektörlük süresince
kat›ld›¤› toplant›larda, çeflitli kademe ve
k›demlerde Mülkiyelilerle karfl›laflt›¤›n› ve
onlar›n elde etti¤i derecelerden çok mutlu
oldu¤unu belirterek, “Sizler de belki
büyükelçi, vali gibi görevlerle Ankara
Üniversitesi’ni temsil edeceksiniz” dedi.

Üniversitede temel bilgilerin yan› s›ra
bilgiye eriflme yollar›n›n ö¤retildi¤ini
belirten Prof. Dr. Aras, geriye kalan
bilgileri mezunlar›n kendilerinin, ilerleyen
y›llarda ö¤reneceklerini dile getirdi.
Mezunlar›n, kendileri, aileleri ve ülke için
yararl› insanlar olmas›n› dileyen Prof. Dr.
Aras, bilim ve ak›ldan uzaklaflmad›kça
bütün zorluklar›n üstesinden
gelinebilece¤ini vurgulad›. 

Fakültede ilk üç dereceye girenlere diploma ve ödüllerini eski bakanlardan Sabahattin Çakmako¤lu,
Rektör Prof. Dr. Nusret Aras ve Dekan Prof. Dr. Celal Göle verdi.

SSiiyyaassaall  BBiillggiilleerr  FFaakküülltteessii  --Mülkiye- DDiipplloommaa  TTöörreennii
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Ankara Üniversitesi’nin Biyoteknoloji,
E¤itim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sa¤l›k

Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitülerinde doktora programlar›n›
tamamlayan 150 doktor, 19 Haziran 2008
tarihinde T›p Fakültesi Morfoloji Bina-
s›’nda düzenlenen törenle diplomalar›n› al-
d›. Törende Doktora Tez Yay›n Ödüllerini
kazananlara da ödülleri sunuldu. Bu akade-
mik y›lda Fen Bilimleri Enstitüsü Elektro-
nik Mühendisli¤i Anabilim Dal›’nda Yrd.
Doç. Dr. Murat Efe’nin dan›flmanl›¤›ndaki
Alper Y›ld›r›m; Biyoloji Anabilim Da-
l›’nda Prof. Dr. Gönül Dönmez’in dan›fl-
manl›¤›ndaki Demet Çetin; Matematik
Anabilim Dal›’nda Prof. Dr. Hüseyin Bere-
keto¤lu’nun dan›flmanl›¤›ndaki Fatma Ka-
rakoç; Kimya Anabilim Dal›’nda Prof. Dr.
Ender Erdik’in dan›flmanl›¤›ndaki Melike
Koço¤lu; G›da Mühendisli¤i Anabilim Da-
l›’nda Prof. Dr. Sedat Velio¤lu’nun dan›fl-
manl›¤›ndaki Nihal Türkmen; Fizik Mü-
hendisli¤i Anabilim Dal›’nda Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin Sar›’n›n dan›flmanl›¤›ndaki Tay-
fun Uzuno¤lu ve Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü
Anatomi ve Klinik Anatomi Anabilim Da-
l›’nda Prof. Dr. ‹brahim Tekdemir’in dan›fl-
manl›¤›ndaki Samet Özlügedik Doktora
Tez Yay›n Ödülü’nü ald›.

Törende Enstitü yöneticileri ad›na bir
konuflma yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Aykut Ç›naro¤lu, Üniver-
sitemizde bilimin gerçek yüzüyle karfl› kar-
fl›ya gelen 150 doktorun, bu unvan›n kendi-
lerine yükledi¤i yükümlülü¤ü gerekti¤i gi-
bi yerine getireceklerini ve bilimin evren-
selli¤ini daima hat›rlayacaklar›n› söyledi. 

Prof. Dr. Ç›naro¤lu, “Onlar, Ankara
Üniversiteli olman›n gururunu hep yaflaya-
caklar, Üniversitemizin ad›n› daima and›ra-

caklard›r. Hiç flüphemiz yok ki, genç doktor
meslektafllar›m›z, Atatürk Devrimleri ve
Laiklik ‹lkesinden hiç ayr›lmayan ve ayr›l-
mayacak olan Ankara Üniversitesi’nin daha
da yücelmesini sa¤layacaklard›r” dedi.

Prof. Dr. Ç›naro¤lu mezunlar›n, bilgile-
rini hep yenilemeleri gerekti¤ini de belirte-
rek flunlar› söyledi: “Bilim nankördür. E¤er
siz ona s›rt çevirirseniz, o sizi tamamen
unutur. Bu konuda Atatürk’ün flu söylemini
asla unutmay›n›z. ‘Hayatta En Hakiki Mür-
flit-Yol Gösterici Bilimdir’ deyifli daima
düsturunuz olmal›d›r.”

Mezunlar ad›na bir konuflma yapan Gü-
nefl Okuyucu ise doktora e¤itiminin, e¤iti-
min en üst düzeye ulaflt›¤› yer oldu¤unu, bu
e¤itim sayesinde kiflinin asl›nda ne kadar az
fley bildi¤ini gördü¤ünü belirterek, doktora
e¤itiminin nerede al›nd›¤› kadar kimden
al›nd›¤›n›n da çok önemli oldu¤unu söyle-

di. Bu e¤itimi Ankara Üniversitesi’nde al-
maktan gurur duydu¤unu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da doktora ve yüksek lisans
ö¤rencilerinin say›s›n›n, bir üniversitenin
geliflmiflli¤ini gösteren en önemli kriterler-
den oldu¤unu söyledi. Ankara Üniversite-
si’nin ö¤renci say›s›n›n, geçen y›l içinden
ç›kard›¤› iki üniversite ile 45 bin ö¤renci-
den 35 bine indi¤ini, bunlardan 9500’ünün
lisansüstü ö¤rencisi oldu¤unu söyledi.
Prof. Dr. Aras, ülkemizde üniversite say›s›-
n›n 150’ye yaklaflt›¤›n›, bunlar›n akademik
personel ihtiyac›n›n nas›l karfl›lanaca¤›n›n
düflünüldü¤ünü de belirterek, akademis-
yenli¤in hiç de cazip bir ifl kolu olmad›¤›n›,
asistanlara yaln›zca bin ytl civar›nda bir pa-
ra ödenebildi¤ini, bu nedenle sadece çok
özverili gençlerin akademisyen olmaya he-
ves etti¤ini vurgulad›.

ABD Yüksekokullar Birli¤i (CCID) ile
Üniversitemiz aras›ndaki iflbirli¤i çerçeve-
sinde 1-12 Haziran 2008 tarihleri aras›nda
Howard, Delaware, Northampton ve David-
son Yüksekokullar›ndan bir grup ö¤renci ve
akademisyen, 2004 y›l›ndan bu yana yürü-
tülmekte olan yaz sömestri kapsam›nda Üni-
versitemizi, Elmada¤ Meslek Yüksekokulu-
nu ve YÖK Baflkanl›¤›n› ziyaret ettti. Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr Er-
dem Denk taraf›ndan Türkiye’nin d›fl politi-

kas› hakk›nda bir brifing verilen ABD’li
Üniversitesi grubu ayr›ca, Üniversitemiz
TÖMER K›z›lay flubesini ziyaret ederek
derslere kat›ld›lar ve ö¤rencilerle sohbet et-
tiler. Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ünü de
ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nusret
Aras’tan Üniversitemiz hakk›nda bilgi alan
konuklar daha sonra Elmada¤ Meslek Yük-
sekokulunu görme olana¤› buldu. Prof. Dr.
fiaban Ali Düzgün burada konuklara “Türk
Kültürü ve ‹slam Medeniyeti”, Yüksekokul

Müdürü Prof. Dr. Sabahattin Balc› da Türki-
ye’deki e¤itim sistemi ve meslek yükseko-
kullar› hakk›nda bilgi verdi.

Elmada¤ Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sabahattin Balc›’n›n baflkanl›¤›n-
daki ABD’li grubu, YÖK Baflkan› Prof. Dr
Yusuf Ziya Özcan da kabul etti. Görüflmede,
Prof. Dr. Sabahattin Balc› ABD CCID ile
yürütülmekte olan iflbirli¤i ve projeler hak-
k›nda bilgi verdi. YÖK Baflkan› Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan bu iflbirli¤i ve projelerin
memnuniyet verici oldu¤unu, art›r›larak de-
vam etmesi gerekti¤ini ve en k›sa zamanda
1+1 çifte diploma (1 y›l Türkiye ve 1 y›l
ABD’de) projesinin hayata geçirilece¤ini,
buna ek olarak ö¤renci ve akademik perso-
nel de¤ifliminin art›r›laca¤›n› belirtti. Prof.
Dr. Özcan, gruptaki ö¤renciler ve akademis-
yenlerle Meslek Yüksekokullar›n›n
ABD’deki yeri ve önemi, ayr›ca bundan
sonra yap›labilecek iflbirli¤i konular›nda
sohbet etti.
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Üniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri Fakülte-
si’ni 2007-2008 akademik y›lda biti-

ren mezunlar diplomalar›n›, Üniversitemiz
yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve aileleri-
nin kat›ld›¤› bir törenle 19 Haziran 2008 ta-
rihinde ald›. Fakültede bu akademik y›lda
Ebelik Bölümü’nden Serpil Bölükbafl 3.61
not ortalamas›yla birinci, Hemflirelik Bölü-
mü’nden Tu¤ba Güngör 3.56 not ortalama-
s›yla ikinci ve Hemflirelik Bölümü’nden
Tu¤ba Motçu 3.54 not ortalamas›y-
la üçüncü oldu.

Törende bir konuflma yapan
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Fulya Tekflen, Fa-
kültenin yeniden yap›land›r›lma
çal›flmalar›n› anlatt›. fiu anda top-
lam 212 ö¤rencileri bulundu¤unu
belirten Prof. Dr. Tekflen, yurt d›-
fl›ndaki üniversitelerle ö¤renci de-
¤iflimi çal›flmalar›n›n da h›zland›-
r›ld›¤›n›, çok say›da ö¤rencilerinin
Avrupa Birli¤i e¤itim programlar›
kapsam›nda e¤itimlerinin bir bölü-

münü Avrupa’daki üniversitelerde yapt›¤›n›
söyledi. Mezunlar›n dürüst, araflt›ran, sor-
gulayan, bilimin yolundan ayr›lmayan ça¤-
dafl bireyler olarak yetifltirildi¤ini belirten
Prof. Dr. Tekflen, mezunlar›n laik ve de-
mokratik cumhuriyetin ilkelerinden ayr›l-
mayacaklar›n› kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da mezunlar›n mesleklerini en iyi fle-
kilde yapacak flekilde yetifltirildiklerini ama

Türkiye’nin yeterli sa¤l›k personeli bulun-
mad›¤›n›, bu nedenle mezunlara çok a¤›r
görevler düfltü¤ünü söyledi. Yeni mezunla-
r›n, çal›flt›klar› yerlerde belki birkaç kiflinin
yapaca¤› iflleri yerine getirece¤ini belirten
Prof. Dr. Aras, sa¤l›k finansman›nda prob-
lemler oldu¤unu, hizmet alan insanlar›n,
belki de bu problemleri sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n suçu gibi göreceklerini de belirterek,
“Ama üstesinden gelece¤inize inan›yorum”

dedi. Mezunlar›n, Cumhuriye-
tin temel ilkelerinden, laiklik
ve Atatürk ‹lkelerinden taviz
vermemesini de isteyen Prof.
Dr. Aras, “Sizi ikinci s›n›f
meslektafl konumuna itecek
hiçbir durumu kabul etmeyin”
diye konufltu. 
Mezunlar ad›na konuflan Ser-
pil Bölükbafl ise Fakültede bir
aile ortam›nda çok iyi bir e¤i-
tim ald›klar›n› ve burada ö¤-
rendiklerini gelifltirerek sür-
düreceklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Fen Fa-
kültesi’ni 2007-2008 akade-

mik y›lda bitiren mezunlar diplo-
malar›n›, 17 Haziran 2008 tari-
hinde Merkez Yerleflke Rekreas-
yon alan›nda Üniversitemiz yö-
neticileri, ö¤retim elemanlar› ve
ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›. Fakül-
tede bu akademik y›lda Astronomi Bölü-
mü’nde Muhammet B. Özüm birinci, Mus-
tafa B. Do¤ruel ikinci, Emine Ifl›k üçüncü;
Biyoloji Bölümü’nde Gözde Ayd›n birinci,
Melahat Emel Eryaflar ikinci, Deniz Yük-
sek üçüncü; Fizik Bölümü’nde Doruk Kü-
çükçelebi birinci, Merve Çelikkol ikinci,
Neslihan Gökçek üçüncü; ‹statistik Bölü-
mü’nde Nazl› Koçafl birinci, Nebahat Say-
lam›fl ikinci, Tuna Kemali üçüncü; Kimya
Bölümü’nde Duygu Bayramo¤lu birinci,
Mürsel Ar›c› ikinci, Tu¤rul Yumak üçüncü;
Matematik Bölümü’nde Tu¤ba Yurdakadim
birinci, Emre Tafl ikinci ve Elif Hatice Yar-
d›mc› üçüncü oldu.

Törende bir konuflma yapan Fen Fakül-
tesi Dekan› Vekili Prof. Dr. Muammer Ca-
nel, Ankara Üniversitesi’nin, kültür, araflt›r-
ma kalitesi ve topluma hizmet konular›nda

önemli çal›flmalar yapan e¤itim kurumlar›-
n›n en önemlilerinden oldu¤unu söyledi.
Fen Fakültesi’nin de uluslararas› araflt›rma-
lar yapan bir kurum olarak dünyadaki yeri-
ni almas› için yo¤un çaba harcad›klar›n›,
akreditasyon çal›flmalar›n›n h›zla devam et-
ti¤ini belirten Prof. Dr. Canel, yeni mezun-
lar›n, Ankara Üniversitesi’nin mezunlar›
aras›ndaki yerini almalar›ndan mutluluk
duyduklar›n› ama as›l s›nav›n flimdi
bafllad›¤›n›, as›l s›nav›n hayat›n ta kendisi
oldu¤unu kaydetti.

Mezunlar ad›na konuflan Duygu Bayra-
mo¤lu ise Fakültede e¤itim ald›klar› süre
boyunca, sosyal ve meslek yaflam›nda ge-
reksinim duyacaklar› bilgilerle donat›ld›k-
lar›n› as›l zorlu¤un bundan sonra bafllaya-
ca¤›n› söyledi. ‹fl bulman›n kolay olmad›¤›-
n› bildiklerini belirten Bayramo¤lu, “Bize
sunulan bilgilerden azami flekilde yararlan-

d›k. Çal›flmay› b›rakmayaca¤›z.
Gerekti¤inde Fakültemize gele-
ce¤iz ve Ankara Üniversitesi’ni
haketti¤i flekilde temsil edece-
¤iz. Görevimizin bilincindeyiz.
Zorluklar›n üstesinden gelmek-

te en büyük deste¤imiz Atatürk
‹lkeleri ve ald›¤›m›z e¤itimdir” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da Fen Fakültesi’nin, Ankara Üniver-
sitesi’nin kuruluflunda büyük görev alan
dört fakülteden biri oldu¤unu, Üniversite-
mizin gelifliminde de büyük rolü oldu¤unu,
bu rolün bugün de devam etti¤ini kaydetti.
Mezunlar›n, mesleklerini yaparken birta-
k›m bilgilere ihtiyac› olaca¤›n›, çünkü gü-
nümüzde bilginin yenilenme h›z›n›n bir ay
mertebesine indi¤ini belirten Prof. Dr.
Aras, Üniversitelerde günümüzde temel
bilgilerin yan› s›ra bilgiye nas›l ulafl›laca¤›-
n›n ö¤retildi¤ini kaydetti. Baflar›ya ulafl-
mak için mezun olman›n herfley olmad›¤›-
n›, s›navlara girmek ve kendini yenilemek
gerekti¤ini de anlatan Prof. Dr. Aras, “Me-
zunlar Derne¤i’ne üye olun. Bu, Üniversi-
teniz ile sizin aran›zda iletiflim olacakt›r”
dedi.

SSaa¤¤ll››kk  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  DDiipplloommaa  vvee  YYeemmiinn  TTöörreennii

FFeenn  FFaakküülltteessii  DDiipplloommaa  TTöörreennii
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Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla

Bitkileri, Zootekni, Tar›m Ekonomisi, Süt
Teknolojisi, Tar›m Makinalar›, Tar›msal
Yap›lar ve Sulama, Toprak ve Peyzaj
Mimarl›¤› Bölümlerini 2007-2008
akademik y›lda bitiren mezunlar
diplomalar›n›, 21 Haziran 2008 tarihinde
aileleri ve Üniversitemiz ö¤retim
elemanlar›n›n kat›ld›¤› bir törenle ald›lar.
Diploma töreninin ard›ndan mezunlar
havai fifleklerle u¤urland›.

Fakültede bu akademik y›lda Zootekni
Bölümü’nden Hakan Köro¤lu 3.74 not
ortalamas›yla birinci, Süt Teknolojisi
Bölümü’nden Çetin Ertu¤rul 3.70 not
ortalamas›yla ikinci ve Tar›m Ekonomisi
Bölümü’nden Seda ‹de 3.59 not
ortalamas›yla üçüncü oldu. Bölümler
baz›nda ise Bahçe Bitkileri Bölümü’nden
Yasemen Asl› Karatafl birinci, Burcu
Ertürk ikinci, Afra Rümeysa
Çetinkaya üçüncü; Bitki Koruma
Bölümü’nden Fatih Erifl birinci,
Elif Bayazit ikinci, Ahmet Can
Bulut üçüncü; Tarla Bitkileri
Bölümü’nden Fatih Özero¤lu
birinci, Oktay Burak Özcan ikinci,

Mustafa fien üçüncü; Zootekni
Bölümü’nden Hakan Köro¤lu birinci,
Ayfle Övgü fien ikinci, Elif Gök üçüncü;
Tar›m Ekonomisi Bölümü’nden Seda ‹de
birinci, Mahmut Kurt ikinci, Ebru
Y›ld›r›m üçüncü; Süt Teknolojisi
Bölümü’nden Çetin Ertu¤rul birinci, Mine
Erta¤ ikinci, Dilek Yelda Demirtafl
üçüncü; Tar›m Makinalar› Bölümü’nden
Murat Resulo¤lu birinci, Mert fienel
ikinci; Tar›msal Yap›lar ve Sulama
Bölümü’nden Seçil Ocak birinci, Ali ‹lker
Koçak ikinci; Toprak Bölümü’nden
Emine Arslan birinci, Nihat Selengin
ikinci, Selen Beder üçüncü; Peyzaj
Mimarl›¤› Bölümü’nden Meltem Delibafl
birinci, Deniz Yazg› ikinci ve Merve
Özeren üçüncü oldu.

Törende bir konuflma yapan Ziraat
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemal

Talu¤ mezunlar›n ailelerine seslenerek,
“Çocuklar›n›z p›r›l p›r›l üniversite mezunu
genç ziraat mühendisleri ve peyzaj
mimarlar› oldular. Ne mutlu size. Bugün
yaflad›¤›n›z mutlulu¤un hep sürmesini,
onlar›n daha nice mürüvvetlerini
görmenizi diliyorum” dedi. 

Mezunlardan, Fakülteden ald›klar›
mesleki bilgilerini sürekli gelifltirmelerini
ve ö¤renmek için hiçbir f›rsat›
kaç›rmamalar›n› isteyen Prof. Dr. Talu¤,
tar›mda hergün yeni olanaklar›n ortaya
ç›kt›¤›n›, dünya gündeminin üst s›ralar›na
yerleflen tar›m mesle¤ine, Fakülteye ve
kendilerine güvenmelerini diledi. Ziraat
Fakülteli olman›n, ömür boyu süren bir
birliktelik oldu¤unu da belirten Prof. Dr.
Talu¤, “Bundan sonra da sorunlar›n›z›
bizimle paylaflmaya gayret edin” diye
konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan Fakülte
birincisi Hakan Köro¤lu ise
yetiflmelerinde pay› bulunan
ö¤retim üyeleri ile ailelerine
teflekkür etti ve Fakülte’de teorik ve
pratik bilgilerin çok iyi verildi¤ini
belirterek, meslek yaflamlar›nda
birçok baflar›lara imza atacaklar›n›
söyledi. 

ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii  DDiipplloommaa  TTöörreennii

‹lk üçe giren
mezunlar
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Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’ni
2007-2008 akademik y›l›nda bitiren

217 hekim, 27 Haziran 2008 tarihinde
Üniversitemiz yöneticileri, ö¤retim
üyeleri ve ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle
diplomalar›n› alarak sa¤l›k ordusuna
kat›ld›lar.

Fakültede bu akademik y›lda Elif
Berna Köksoy 3.86 not ortalamas›yla
birinci, Gökhan Boyraz 3.74 not
ortalamas›yla ikinci, Muzaffer Seyhan
Ç›kman 3.72 not ortalamas›yla üçüncü,
Seray Karagöz 3.67 not ortalamas›yla
dördüncü, Hande Ayraler ve Özgür
Özçelik 3.66 not ortalamalar›yla beflinci,
Dilek Özçelik 3.65 not ortalamas›yla
yedinci, Mehtap Yeni 3.64 not
ortalamas›yla sekizinci ve Hilal Erken,
Özlem Kara ve Onur Kaypak 3.63 not
ortalamalar›yla dokuzuncu oldu.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Akal,
hekimli¤in ömür boyu süren bir yaflam

biçimi oldu¤unu, fedakarl›k ve bilimdeki
yeniliklere ayak uydurmay› istedi¤ini
söyledi. Yeni mezunlar›n, hizmet
kalitesini yükseltmek ve toplumun
beklentisini karfl›lamak için
çal›flacaklar›n› belirterek, “Kamu yarar›n›
gözeteceksiniz, ayr›m yapmadan tam bir
tarafs›zl›k içinde çal›flacaks›n›z. Taraf
olman›z gereken tek fley Cumhuriyet
donan›mlar› olmal›d›r” dedi.

Yetenekli mezunlara yeterli kadro
verilememesi nedeniyle gelecekte
nitelikli ö¤retim üyesi ihtiyac›n›n en
önemli sorun olaca¤›n› vurgulayan Prof.
Dr. Akal, sa¤l›kta insan gücü
planlamas›n›n gözden geçirilmesi ve
al›nan ö¤renci say›s›n›n azalt›lmas›
gerekti¤ini de kaydetti. Prof. Dr. Akal,
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
220 olan kontenjan›n, gelecek y›l için
275 oldu¤unu, günümüzde zorunlu
hizmet yerine getirilse bile pek çok
hekime ifl garantisinin verilemedi¤ini dile

getirdi. Sa¤l›ktaki sorunlar›n sadece
hekimlere zorunlu hizmet getirilerek
gözülemeyece¤ini de anlatan Prof. Dr.
Akal, mezunlara hitaben de “Sevgiyle,
sayg›yla, çok çal›flarak ülkemizi daha iyi
yerlere getirece¤inize inan›yorum. ‹flinizi
o kadar güzel yap›n ki, herkes ‘burada
iflini çok iyi yapan bir hekim var, bir
Ankara T›p’l›, adam gibi adam var’
desin” diye konufltu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da konuflmas›nda, bugün
fakülteyi bitiren mezunlar›n büyük
k›sm›n›n problem çözmeye dayal› t›p
e¤itiminden geçtiklerini, bu e¤itim
sisteminin dünyada en önemli t›p e¤itimi
olarak ortaya ç›kt›¤›n› söyledi. Üniversite
olarak e¤itim alan›ndaki geliflmeleri hep
takip ettiklerini ve her zaman
uygulad›klar›n› belirten Prof. Dr. Aras,
hekimlik mesle¤ine ad›m atmak için
mezunlar›n yemin etmesi gerekti¤ini ama
yeminin her fley olmad›¤›n›, etik
kurallara da her zaman uymalar›
gerekti¤ini söyledi. Ülkemizin çok
ola¤anüstü günlerden geçti¤ini, çözüme
ulaflt›r›lan fleylerin, yeniden problem
olarak ortaya sürüldü¤ünü belirten Prof.
Dr. Aras, bunlara karfl› durman›n
herkesin görevi oldu¤unu söyledi.
Buradaki gurur tablosunun Cumhuriyet
sayesinde oldu¤unu da belirten Prof. Dr.
Aras, devrimle Türk Ulusunun kendisini
buldu¤unu sözlerine ekledi.

Mezunlar ad›na konuflan Fakülte
birincisi Elif Berna Köksoy da
Türkiye’ye karfl› sorumluluklar›
oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin
sa¤l›ks›zlaflmas›n›n önünde bilinçli
hekimler olarak duracaklar›n›; ça¤dafl,
laik, ba¤›ms›z bir ortamda demokratik
cumhuriyet için çal›flacaklar›n› söyledi.

TT››pp  FFaakküülltteessii’’nnddeenn  SSaa¤¤ll››kk  SSeekkttöörrüünnee  221177  YYeennii  HHeekkiimm
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Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakülte-
si’ni 2007-2008 akademik y›lda bitiren

mezunlar diplomalar›n›, 23 Haziran 2008 ta-
rihinde Fakülte bahçesinde Üniversitemiz
yöneticileri, eczac›l›k meslek kurulufllar›n›n
temsilcileri, ö¤retim elemanlar› ve aileleri-
nin kat›ld›¤› bir törenle ald›lar. Fakültede bu
akademik y›lda Damla Gülen 3.80 not orta-
lamas›yla birinci, Selin Çoban 3.66 not orta-
lamas›yla ikinci, Çi¤dem Aybaba 3.63 not
ortalamas›yla üçüncü, Büflra Do¤an dördün-
cü, Özden Öztürk beflinci, Selcan Kaya al-
t›nc›, Duygu Büyükbebeci yedinci, Zeynep
Ezgi Gö¤üfl sekizinci, ‹lker Yi¤it dokuzuncu
ve Murat Oral onuncu oldu.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Ecza-
c›l›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Seçkin Öz-
den, ilk mezunlar›n› 1965 y›l›nda veren An-

kara Üniversitesi Eczac›-
l›k Fakültesi’nin, bugün
say›lar› 13’ü bulan Ecza-
c›l›k Fakülteleri içinde
baflta yerleflim mekanlar›
olmak üzere amfileri,
derslikleri, laboratuvarla-
r›, hobi odalar›, spor mer-
kezi, konferans salonlar›,

kütüphane gibi birçok olanaklar› ile Eczac›-
l›k Fakültesi aras›nda her yönüyle en gelifl-
mifl olan› oldu¤unu söyledi. Eczac›l›k hiz-
metinin, yaln›zca reçete karfl›lama, ilaç sat-
ma hizmeti olmad›¤›n›, ülkemizde eczac›-
n›n, sa¤l›k alan›nda en kolay ulafl›labilen da-
n›flman olarak görüldü¤ünü, araflt›rmalar›n
da hastan›n eczac›dan, ilaca iliflkin bilgi al-
ma beklentisinin son derece yüksek oldu¤u-
nu gösterdi¤ini belirten Prof. Dr. Özden,
“Sizler tüm hastalar›n›za ayn› ilgiyi göster-
melisiniz. Temel yaklafl›m›n›z ticari olmak-
tan çok, mesleki olmal›d›r. Meslektafllar›n›z›
rakip olarak de¤il, Eczac›l›k mesle¤inin iler-
lemesi ve sunulan hizmetin niteliklerinin
artt›r›lmas›nda iflbirli¤i ve dayan›flma yapt›-
¤›n›z ortaklar›n›z gibi görmelisiniz. Hastala-
r›n›za iliflkin t›bbi ve farmasötik bilgilerden
haberdar olmal›s›n›z. ‹laç ve di¤er sa¤l›k
ürünlerini hastaya sunarken bunlar›n en uy-
gun flekilde kullan›lmalar›n› sa¤lamal› ve
hastaya uygun bilgi ve dan›flmanl›k hizmeti-
ni verebilmeli ilaçlar›n ak›lc› kullan›m›n›n
sa¤lanmas›nda ve istenmeyen ilaç etkileri-
nin bildirilmesinde aktif rol üstlenebilmeli-
siniz” dedi.

Türkiye’de eczac›l›k fakültelerinde
2005 y›l›ndan itibaren befl y›ll›k e¤itime ge-
çildi¤ini hat›rlatan Prof. Dr. Özden, bu y›l

ö¤rencilerin befl y›ll›k e¤itimlerinin üçüncü
y›l›n› tamamlad›klar›n›, bugün dört y›ll›k
e¤itim ö¤retimle eczac› unvan›n› alan son
mezunlar›n› yolcu ettiklerini belirterek,
“Bundan sonraki mezuniyet törenimiz 2010
y›l›nda yap›labilecektir” diye konufltu.

Eczac›l›k Fakültesi ö¤rencilerinden
10’unun Erasmus Program› çerçevesinde
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerdeki üniversite-
lerde e¤itimlerinin bir bölümünü sürdürdük-
lerini belirten Prof. Dr. Özden, Fakültenin
‹talya, ‹spanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti,
Polonya, Belçika, Yunanistan gibi Avrupa
Birli¤i üyesi ülkelerin Eczac›l›k Fakülteleri-
nin bir k›sm›yla karfl›l›kl› anlaflma imzalad›-
¤›n›, anlaflma yapt›klar› fakülte say›s›n› ar-
t›rmak için de çabalar›n›n halen devam etti-
¤ini belirtti.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Özden
flunlar› söyledi:

“De¤erli gençler; Ulu Önder Atatürk’ün
kurdu¤u, demokrasisi en geliflmifl ‹slam ül-
kesi özelli¤ini tafl›yan bu yüce devlet, kim-
den gelirse gelsin her türlü tehdidi bertaraf
edecek güçtedir. Biz, siz gençlerimize güve-
niyoruz ve bizler; Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal
hukuk devletine ba¤l›, ülkesine ve milletine
karfl› sorumlu nesiller yetifltirme görevimizi
en iyi flekilde yapmaya devam edece¤iz. Siz
genç meslektafllar›m›n; ulusumuzu esaretten
kurtaran ve enkaz haline gelmifl bir impara-
torluk kal›nt›lar›ndan yepyeni bir devlet ya-
ratan Atatürk’ün çizdi¤i bu ayd›nl›k yoldan
ayr›lmayaca¤›na eminim.”

Ankara Eczac› Odas› Baflkan› O¤uz
Ekincio¤lu da konuflmas›nda eczac›l›k ö¤-
rencileri için yapt›klar› çal›flmalar› anlatt›.
Her y›l 30 ö¤renciye karfl›l›ks›z burs verdik-
lerini belirten Ekincio¤lu, ayr›ca hasta bilgi-
lendirme yar›flmas› yapt›klar›n›, mezunlar
derne¤ine destek olduklar›n›, muvazaa ko-
nusunda deontoloji derslerine girdiklerini
söyledi.

Türk Eczac›lar› Birli¤i Merkez Konsey
Baflkan› Erdo¤an Çolak da eczac›l›k mesle-
¤inin, yüz güldüren, toplum sa¤l›¤›na hiz-
met eden bir meslek oldu¤unu ancak bura-
dan al›nan akademik bilginin yetmeyece¤i-
ni, sürekli kendilerini gelifltirmeleri gerekti-
¤ini belirtti. Konseye ba¤l› Eczac›l›k Akade-
misi’nin. mezunlar› gelifltirecek her türlü
yard›m› yapan etkinlikler düzenledi¤ini dile
getirdi.

Eczac›l›k Fakültesi Mezunlar Derne¤i
Baflkan› Funda Taflyaran da mezunlardan
Fakülteleri, mezunlar derne¤i ve meslek ör-
gütleriyle ba¤lar›n› kopar-
mamalar›n› istedi. 

Mezunlar ad›na konu-
flan Fakülte birincisi Damla
Gülen de yeni bir yaflama
yelken açt›klar›n›, zorlu ve
keyifli bir e¤itim geçirdik-
lerini ama karfl›laflt›klar›
her zorlu¤un kendilerini da-
ha olgunlaflt›rd›¤›n› ve ha-
yata haz›rlad›¤›n› belirte-
rek, “Bizler Atatürk’ün ço-
cuklar›y›z. Ça¤dafl ve Atatürkçü bir Üniver-
sitenin ö¤rencileri olarak hep gurur duyduk,
duyaca¤›z” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da eczac›lar›n çal›flma alanlar›n›n çok
genifl oldu¤unu ve gelecekte de çok parlak
olaca¤›n› söyledi. Bir hastan›n küçük bir te-
flekkürünün bile birçok fleyin yerine geçece-
¤ini belirten Prof. Dr. Aras, mezunlardan sü-
rekli kendilerine yenilemelerini ve meslek
ahlak ilkelerine uygun davranmalar›n› iste-
di. Hizmet yapacaklar› yer neresi olursa ol-
sun Atatürk ‹lkeleri ve Cumhuriyetin temel
ilkelerinin y›lmaz savunucular› olmalar›n›
da isteyen Prof. Dr. Aras, Atatürk’ün mane-
vi miras olarak bilim ve akl› b›rakt›¤›n›, bi-
lim ve ak›l içinde hareket edilirse, ülkemizin
de refaha erece¤ini, hiçbir s›k›nt›n›n kalma-
yaca¤›n› dile getirdi. 

EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii  DDiipplloommaa  vvee  YYeemmiinn  TTöörreennii



ödüllerini Veteriner Fakültesi’nden Borga
Turfan, Fen Fakültesi’nden Turhan
Köprübafl›, Ziraat Fakültesi’nden Murat
Köseçavufl ve Difl
Hekimli¤i Fakültesi’nden
Eray Kolsuz al›rken; ‹dari
Personel-En De¤erli
Futbolcu ödüllerini ise
E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nden Naz›m
Bayram, T›p Fakültesi
Cebeci Hastanesi’nden
Kudret Özbay  ve Mustafa
Gökçe, ‹bni Sina
Hastanesi’nden Emrah
Ar›soylu ve Fen
Fakültesi’nden Musa
Güney kazand›.

Törende Lösemili Çocuklar
Vakf› da (LÖSEV) bir stand
açt›. Ankara Üniversitesi
Rektörlük Kupas›na kat›lan
akademik ve idari personel
arkadafllar› ad›na Komisyon
Baflkan› Fahrettin Okur

LÖSEV’e 600 YTL ba¤›fl yapt›.

“Fair Play” ödülü,
Rektörlük Tak›m Kaptan›
Yüksel Özkan’a verildi.

“Fair Play” ödülü,
Rektörlük Tak›m Kaptan›
Yüksel Özkan’a verildi.
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Üniversitemiz Sa¤l›k, Kültür ve Spor
Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan Fakülte ve
Yüksekokullarda görev yapan akademik ve
idari personelin kat›l›m›yla düzenlenen “4.
Geleneksel Rektörlük Kupas› Futbol
Turnuvas›’nda derece alan tak›mlara kupa
ve madalyalar›, 5 May›s 2008 tarihinde
düzenlenen törenle verildi.

Sekiz akademik ve 18 idari personel
tak›m›n›n kat›l›m›yla 14 Nisan’da bafllayan
turnuvan›n Akademik Personel
kategorisinde Veteriner Fakültesi birinci,
Difl Hekimli¤i Fakültesi ikinci ve Ziraat
Fakültesi üçüncü olurken; ‹dari Personel
kategorisinde T›p Fakültesi Cebeci

Hastanesi birinci, T›p Fakültesi ‹bni Sina
Hastanesi ikinci ve Sa¤l›k Kültür ve Spor
Dairesi üçüncü oldu.

Bu y›l dördüncüsü düzenlenen ve 112
akademik personel ile 252 idari personelin
görev yapt›¤› Rektörlük Kupas›’nda ayr›ca
“Fair Play” ödülü Rektörlük Personelinden
Tak›m Kaptan› Yüksel Özkan’a; Özel
Sporcu Ödülleri ‹bni Sina Hastanesi’nden
Mustafa Do¤ru,  T›p Fakültesi
Dekanl›¤›’ndan Erdo¤an Çal›flkan’a, Sa¤l›k
Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤›’ndan Amil
Külekçi ve Do¤an fiahin’e, Bas›mevi
Müdürlü¤ü’nden fiaban Uysal’a, T›p
Fakültesi Cebeci Hastanesi’nden Hamit

Çime’ye, Rektörlükten
Recep Kutlu’ya ve Fen
Fakültesi’nden ‹smail
Ünsal’a verildi. “En
De¤erli Futbolcu” ödülleri
ise “Akademik Personel”
ve “‹dari Personel”
kategorilerinde verildi.
Akademik Personel-En
De¤erli Futbolcu


