
Ankara Üniversiteli Toplum
Gönüllüsü ö¤renciler, Bültenimizin
konu¤u olarak bu y›l Mardin’de
gerçeklefltirdikleri Yaz Program›
ile di¤er projelerini anlatt›.

Üniversitemizde 2008-2009
akademik y›l›n›n bafllamas›yla,
yeni kaydolan ö¤rencilerin
Üniversitemiz ve Fakülteleri
hakk›nda bilgi sahibi olabilmeleri
amac›yla baz› fakültelerimizde
oryantasyon programlar›
gerçeklefltirildi.

Ülkemizdeki nar suyu
fabrikalar›nda posa olarak çöpe
at›lan nar çekirde¤i, Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
ö¤retim üyeleri ile bir kozmetik
firmas›n›n yürüttü¤ü ortak
çal›flmalar sonucunda ekonomiye
kazand›r›ld›. 

Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi ö¤retim
üyesi PPrrooff..  DDrr..  BBüüllbbiinn  SSuuccuuoo¤¤lluu
Engelliler Dan›flma ve Destek
Hizmetleri konusundaki Rektör
Dan›flman›, ‹letiflim Fakültesi
ö¤retim üyesi YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..
NNuurraann  YY››lldd››zz da Kurumsal
‹letiflim Koordinatörü oldu.
Sa¤l›k, Kültür ve Spor Dairesi
Baflkanl›¤›’na ise Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi
DDooçç..  DDrr..  GGüüvveenn  SSaayy››llggaann
atand›.

www.ankara.edu.tr

Say›:
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Türkiye’deki en büyük yazma
koleksiyonlar›ndan birine sahip olan
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Kütüphanesi’nde bulunan
yaklafl›k 15 bin yazma eser aras›ndan,
ÜÜnniivveerrssiittee  AA--BB ve MMuussttaaffaa  CCoonn
Koleksiyonlar›na ait yaklafl›k 1700 eserin
görüntüleri bilgisayar ortam›na aktar›larak
internet üzerinden araflt›rmac›lar›n
hizmetine sunulmaya baflland›. 
Hicri III., IV. ve V. yüzy›llarda yaz›lm›fl son
derece de¤erli eserlerin yan›nda, bizzat
yazarlar›n›n kaleminden ç›km›fl olan
nüshalar›n da bulundu¤u görüntülere, bir
ay boyunca Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin internet sitesinden ücretsiz
olarak ulafl›labilecek. • 8, 9’DA

• 12’DE
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EEll  YYaazzmmaallaarr››nnaa
AArrtt››kk  ‹‹nntteerrnneetttteenn
UUllaaflfl››llaabbiilliiyyoorr

DDiill  vvee  TTaarriihh--CCoo¤¤rraaffyyaa  FFaakküülltteessii’’nnddeekkii

AB 7. Çerçeve Program›
kapsam›nda, Üniversitemizin
ortak olarak yer ald›¤› bir proje
ile Karadeniz’e k›y›s› bulunan befl
ülkeden bilim adamlar›
Karadeniz’in veri taban›n›
oluflturacak.

KKaarraaddeenniizz’’iinn  
VVeerrii  TTaabbaann››
OOlluuflflttuurruullaaccaakk

• 2’DE

• 3’TE

YYeennii  AAttaammaallaarr

Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü
ö¤retim üyeleri,
ülkemiz için
ekonomik de¤eri

olan ancak tar›msal
yönden s›k›nt›s›

bulunan ya da nesli tükenen,
özellikle toprak alt› depo organlar›
so¤an, yumru veya rizomlardan
oluflan t›bbi ve süs özellikleri olan
bitkileri biyoteknolojik yöntemler
kullanarak daha çabuk
ço¤altmay› amaçlayan bir proje
üzerinde çal›fl›yorlar. • 4, 5’TE

• 6, 7’DE • 10, 11’DE

ÖÖnneemmllii  BBiittkkiisseell
GGeenn  KKaayynnaakkllaarr››
KKoorruunnmmaa  AAlltt››nnaa  AAll››nn››yyoorr

NNaarr  ÇÇeekkiirrddee¤¤ii
YYaa¤¤››nnddaann
NNeemmlleennddiirriiccii  KKrreemm
ÜÜrreettiillddii

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn
YYeennii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  ‹‹ççiinn
OOrryyaannttaassyyoonn
PPrrooggrraammllaarr››

TToopplluumm  GGöönnüüllllüüssüü
ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  KKoonnuu¤¤uummuuzz
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2007 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e giren
Avrupa Birli¤i Yedinci Çerçeve Program›
kapsam›nda Üniversitemizin ortak olarak
yer ald›¤› bir proje ile Karadeniz’e k›y›s›
bulunan befl ülkeden bilim adamlar›
Karadeniz’in veri taban›n› ç›karacak.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Bölümü ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Hasan Hüseyin Atar taraf›ndan
koordine edilen "Blacksea Scientific
Network" adl› projede, Karadeniz’in
bütün olarak izlenebilece¤i bir network
gelifltirilmesi amaçlan›yor. 2009’dan
bafllayarak üç y›l devam edecek Proje
kapsam›nda Türkiye’den Ankara
Üniversitesi’nin yan› s›ra Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi,
9 Eylül Üniversitesi, ODTÜ ve ‹stanbul
Üniversitesi ö¤retim üyeleri; Türkiye

d›fl›ndan ise Karadeniz’e k›y›s› bulunan
befl ülkeden üniversite ve enstitüler ayn›
amaç için çal›flacak. Çal›flmalar
kapsam›nda Karadeniz’in bal›kç›l›¤›,
ekolojisi ve di¤er özellikleri ile ilgili
yap›lan bilimsel çal›flmalar›n bir veri
taban›nda birlefltirilece¤ini belirten Doç.
Dr. Hasan Hüseyin Atar, "Bu bir altyap›
projesi. Proje ortaklar› a¤›rl›kl› olarak
çal›fltay fleklinde çal›flacak ve veri
taban›n›n nas›l güçlendirilece¤ini
belirleyecek. Üniversitemizin bu projeden
elde edece¤i en büyük kazan›m,
network’e ba¤lanabilen bir izleme
ünitesinin kurulmas› olacak. Bir çal›flma
yapan araflt›rmac›, elde etti¤i bilgileri veri
taban›na yükleyecek. Projenin di¤er
ortaklar› da bundan haberdar olarak ayn›
çal›flmalar› yapmak zorunda kalmayacak.

Böylece ortak bir payda sa¤lanacak" dedi.
Doç. Dr. Atar, Projenin, ö¤rencilerimizin
vizyonunu gelifltirmek aç›s›ndan da
önemli oldu¤unu sözlerine ekledi.

‹kinci Bir Proje de Erasmus
Kapsam›nda- Bu arada Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Bölümü ö¤retim üyeleri Doç.
Dr. Hasan H. Atar ve Prof. Dr. Hijran
Yavuzcan’›n kat›l›m›yla, Yaflamboyu
Ö¤renim/Erasmus kapsam›ndaki AQUA-
TNET; Aquaculture, Fisheries and
Aquatic Resource Management bafll›kl›
projenin, 2009-2012 için AB taraf›ndan
desteklenmesi uygun görüldü.  Doç. Dr.
Atar, Türkiye d›fl›ndan ortaklar› olan bu
projeyle de su ürünleri ve su
kaynaklar›n›n yönetilmesiyle ilgili
networke Ankara Üniversitesi’nin de dahil
edilece¤ini kaydetti.

Projeyle, Karadeniz’e k›y›s› bulunan alt› ülkeden üniversiteler ve araflt›rma kurulufllar›, Karadeniz’in
bal›kç›l›¤›, ekolojisi ve di¤er özellikleri ile ilgili yap›lan bilimsel çal›flmalar› bir veri taban›nda birlefltirecek.

Ankara Üniversitesi’nde atama ve
yükseltme kriterlerini yeniden

belirlemek üzere oluflturulan komisyon ilk
toplant›s›n› 18 Eylül 2008 tarihinde
gerçeklefltirdi. Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Yasemin O¤uz’un baflkanl›¤›ndaki

komisyon, E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Gelengül
Haktan›r, Mühendislik Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer, T›p
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Eyüp
Sabri Akarsu, Veteriner Fakültesi ö¤retim

üyesi Prof. Dr. Hakan Yard›mc›, Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Erel Tellal ve Personel Daire Baflkan›
Sevinç Sezer’den olufluyor.

Çal›flmalarda; bilimsel kaliteyi
artt›rmas›, bilim disiplinleri ve araflt›rma

farkl›l›klar›n›n göz önünde
bulundurulmas›, objektif
ve denetlenebilir nitelikte
olmas› amac›yla her
düzeydeki akademik
birimlerimizin görüfllerinin
ve özelliklerinin
Üniversitemiz ilkelerine
yans›t›labilmesi
hedefleniyor.

Atama ve Yükseltme Kriterleri Yeniden Belirleniyor...
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YYeeddiinnccii  ÇÇeerrççeevvee  PPrrooggrraamm››  KKaappssaamm››nnddaakkii  BBiirr  PPrroojjeeyyllee

KKaarraaddeenniizz’’llee  ‹‹llggiillii  ÇÇaall››flflmmaallaarr

BBiirr  VVeerrii  TTaabbaann››nnddaa

BBiirrlleeflflttiirriilleecceekk......



1953 do¤umlu Prof. Dr.
Bülbin Sucuo¤lu, Ankara
Cumhuriyet Lisesi (1970) ve
Hacettepe Üniversitesi Çocuk
Geliflimi ve E¤itimi
Bölümü’nü (1975) bitirdi.
Ayn› bölümden 1979 y›l›nda
yüksek lisans, 1991 y›l›nda
ise doktora derecesini ald›.
1991’de Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi
Özel E¤itim Bölümü’ne
ö¤retim görevlisi olarak atand›. Özel
e¤itim alan›nda 1996’da doçent, 2001’de
ise profesörlük derecesini alan Prof. Dr.
Sucuo¤lu, E¤itim Bilimleri Fakültesi’ne

Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Bülbin Sucuo¤lu
Engelliler Dan›flma ve Destek Hizmetleri konusundaki Rektör Dan›flman›, ‹letiflim Fakültesi
ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Y›ld›z da Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü oldu.

ba¤l› Özel E¤itim Birimi’nde
araflt›rma ve uygulama
çal›flmalar›n› yürüttü. Özel
E¤itim Birimi’nin 2004
y›l›nda Özel E¤itim Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi olmas›
ile merkez müdürlü¤üne
atand›. Halen bu göreve
devam etmekte, Özel E¤itim
Bölümü’nde lisans ve lisans
üstü dersler vermektedir.
Zihin engelli ve/veya otizmli

çocuklar, erken çocukluk özel e¤itim
programlar› ile kaynaflt›rma uygulamalar›
ilgi ve çal›flma alanlar›d›r.

Evli ve iki çocuk annesidir.

ünihaber

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYeennii  AAttaammaallaarr

Prof. Dr. Bülbin Sucuo¤lu Yrd. Doç. Dr.
Nuran Y›ld›z

Üniversitemiz Sa¤l›k, Kültür ve
Spor Dairesi Baflkanl›¤›na Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Güven Say›lgan atand›.
Doç. Dr. Güven Say›lgan 1968 y›l›nda
Mufl’ta do¤du. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ‹flletme Bölümü Muhasebe ve
Finansman Anabilim Dal›’nda ö¤retim
üyesidir.
1992 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.
Yüksek lisans (1995) ve doktoras›n›
(2000) Ankara Üniversitesi’nde
tamamlad›. 1999 y›l›nda alt› ay süreyle
ABD’de Florida Devlet Üniversitesi
‹flletme Fakültesi Finans Bölümü’nde

misafir
araflt›rmac›
olarak çal›flt›.
2003 y›l›nda
yard›mc›
doçent, 2005
y›l›nda
üniversite
doçenti oldu.
Finansman
Stratejileri,
fiirket ‹flaslar›
ve Yeniden Yap›land›rma, Finansal Analiz,
Finansal Risk Yönetimi ve ‹potek
Piyasalar› konusunda çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babas›d›r.

SSaa¤¤ll››kk  KKüüllttüürr  vvee  SSppoorr  DDaaiirreessii  BBaaflflkkaann››

DDooçç..  DDrr..  GGüüvveenn  SSaayy››llggaann  OOlldduu

Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Ö¤renci Konseyi
önderli¤indeki Üniversitemiz ö¤rencilerinden

120’si, Ilgaz Da¤›’ndaki ÖRSEM tesislerinde
ö¤renciler için ücretsiz düzenlenen Ilgaz Do¤a
Sporlar› Kamp› dönüflünde 30 A¤ustos Zafer
Bayram› nedeniyle, An›tkabir’i ziyaret etti.

Konsey’den Ata’ya Ziyaret Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Özel Okullar›
Aç›l›fl Töreni
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Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Özel Okullar›’nda 2008-2009
E¤itim Ö¤retim Y›l›, 8 Eylül 2008
tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Yasemin O¤uz, Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Yetkin Güngör, ö¤retim üyeleri, Gelifltirme Vakf› Özel
Okullar›n›n yöneticileri ve çok say›da davetlinin kat›ld›¤› törenle bafllad›.

Halk oyunlar› gösterilerinin sunuldu¤u ve ö¤rencilerce fliirlerin okundu¤u
programda bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr. Talu¤, Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Okullar›n›n k›sa say›labilecek geçmifline ra¤men e¤itim ve
ö¤retim anlam›nda çok büyük baflar›lara imza atarak kendini kan›tlayan bir
kurum oldu¤una dikkat çekti. “Bu e¤itim ve ö¤retim kurumlar›na maddi ve
manevi deste¤imi hiç eksik etmeyece¤im” dedi. Tören, coflkuyla okunan 10.
Y›l Marfl› ile son buldu.

Ankara
Üniversitesi
‹letiflim
Fakültesi
Halkla
‹liflkiler ve
Tan›t›m
Bölümü’nde
Yard›mc›
Doçent olan
Nuran Y›ld›z,
1988 y›l›nda
Ankara

Üniversitesi Bas›n-Yay›n Yüksekokulu,
Gazetecilik ve Halkla ‹liflkiler Bölümü’nü
bitirdi.
Yüksek Lisans derecesini 1995 y›l›nda,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m
Anabilim Dal›’ndan “Bir Halkla ‹liflkiler
Yöntemi Olarak Siyasal Reklam” bafll›kl›
teziyle, Doktora derecesini ise 2000
y›l›nda Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Anabilim Dal› (Siyaset
Bilimi)’ndan “Siyasal Partilerde Lider
‹majlar›” bafll›kl› teziyle ald›.
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Araflt›rmalar›
Uygulama Merkezi (‹LAUM) Müdürlü¤ü,
‹letiflim Araflt›rmalar› Dergisi Editörlü¤ü,
Ankara Üniversitesi Küçük ‹flletmecilik
ve Giriflimcilik Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (K‹GAUM) Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, Ankara Üniversitesi Özel E¤itim
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi Yönetim
Kurulu Üyeli¤i görevlerini sürdürüyor. 

Ankara Üniversitesi’nin, Engelliler Dan›flma ve Destek

Hizmetleri konusundaki Rektör Dan›flman›



ünihaber
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Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü ö¤retim üyeleri,

ülkemiz için ekonomik de¤eri olan ancak
tar›msal yönden s›k›nt›s› bulunan ya da
nesli tükenen, özellikle toprak alt› depo
organlar› so¤an, yumru veya rizomlardan
oluflan ve topluca -GEOF‹T- ad›yla
tan›mlanan ve t›bbi ve süs özellikleri

olan bitkileri biyoteknolojik yöntemler
kullanarak daha çabuk ço¤altmay›
amaçlayan bir proje üzerinde çal›fl›yorlar.
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Müdürlü¤ü (BAP),  TÜB‹TAK
ve Devlet Planlama Teflkilat›’n›n
destekledi¤i proje kapsam›nda yap›lan
çal›flmalarla, uzun y›llard›r yanl›fl söküm
nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle
karfl› karfl›ya bulunan Arap Sümbülü,
Zambak, Ters Lale, Kara Çi¤dem, Yabani
Lale, Kardelen ve Süsen gibi bitkilerin
ekonomiye kazand›r›lmas›
hedefleniyor. Do¤al ortamlar›nda bir
geofitten bir y›l›n sonunda çok az ürün
al›nabildi¤ini, yanl›fl sökümler nedeniyle
baz› alanlarda bu bitkilerin azald›¤›n›
belirten ö¤retim üyelerimiz, bunlar›n
laboratuvarda biyoteknolojik yöntemlerle

k›sa sürede çok say›da üretildi¤ini ve
tarlalara ekilerek büyütülmesinin
sa¤land›¤›n› belirtiyorlar.

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Cengiz
Sancak, Türkiye’de 10.500 bitki türü
bulundu¤unu ve bunlardan yaklafl›k üç
bininin sadece Türkiye’ye özgü
oldu¤unu, ülkemizin, çok say›da kritik
bitkinin de yay›l›fl menflei ve geçifl
bölgesi oldu¤unu belirterek, yapt›klar›
projeyle do¤ada h›zla tüketilen ve nesli
tükenme tehlikesi ile karfl› karfl›ya olan
bitkilerin önce laboratuvar koflullar›nda
h›zl› ço¤alt›m›n›, ard›ndan da sera ve
tarla koflullar›nda üretilmesini
hedeflediklerini vurgulad›. H›zl› ve
ekonomik olarak üretilmesi hedeflenen
bu bitkilerin KOSGEB arac›l›¤›yla
ticarete kazand›r›lmas›n› istediklerini de

Anadolu Topraklar›ndaki
ÖNEML‹ B‹TK‹SEL GEN KAYNAKLARI
KORUNMA ALTINA ALINIYOR

Prof. Dr.
Cengiz
Sancak

Prof. Dr.
Neflet
Arslan



ünihaber
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belirten Prof. Dr. Sancak, geofitlerin
tarla flartlar›nda h›zl› ve ekonomik
flekilde üretilebilmeleri halinde do¤adaki
toplama bask›s›n›n ortadan kalkaca¤›n›,
bitkilerin bu özellikleriyle kritik
durumdan kurtar›labilece¤ini vurgulad›.
Prof. Dr. Sancak, bitkilerin laboratuvar
ortam›nda h›zl› ço¤alt›lmas›n›n ard›ndan,
gen bankas›nda korunacaklar›n› da
sözlerine ekledi.

Proje ortaklar›ndan olan ve
materyallerin do¤adan toplanmas› ve
d›fl koflullara al›flt›rma çal›flmalar›n›
yürüten Prof. Dr. Neflet Arslan ise
Türkiye’de do¤adan toplanan ve
kontrollü üretilen yaklafl›k 21 geofitin
ihracat›n›n yap›ld›¤›n›, bunlar›n önemli
bir k›sm›n›n ihracat›n›n, Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› bünyesindeki Do¤al
Çiçek So¤anlar› Teknik Komitesi
taraf›ndan s›n›rland›r›ld›¤›n› ancak
Türkiye’ye özgü endemik bitkilerin, yurt
d›fl›nda da sat›ld›¤›n› söyledi. Prof. Dr.
Arslan, bu bitkileri h›zl› bir flekilde
ço¤altarak piyasaya sürülme süresini
k›saltmay› amaçlad›klar›n›, proje
tamamland›¤›nda hem ülke ekonomisine
katk› yapacak bir yöntem gelifltirmifl
olacaklar›n› hem de ekonomik de¤eri
yüksek bitkilerin do¤adan sökümünün
önüne geçmifl olacaklar›n› kaydetti. Bu
çal›flmayla, bu bitkilerin gen
kaynaklar›n›n kay›t alt›na al›naca¤›n› ve

ileride do¤abilecek sat›fllarda
Türkiye’nin hakk›n› da korumufl
olacaklar›n› belirten Prof. Dr. Neflet
Arslan, hemen tüm ülkelerin, do¤adan
toplad›klar› bitkileri genellikle
Hollanda’ya
satt›klar›n›,
Hollanda’n›n da
di¤er ülkelere
göndererek

ticaretini
yapt›¤›n› belirtti ve projenin

baflar›yla tamamlanmas› durumunda
pazarda önemli bir paya sahip
olunabilece¤ini vurgulad›. Do¤al Çiçek
So¤anlar› Teknik Komitesi hakk›nda da
bilgi veren Prof. Dr. Arslan, Komitenin
her y›l yapt›¤› çal›flmalarla so¤anl›
bitkilerin ne kadar›n›n yurt d›fl›na
sat›labilece¤ini belirledi¤ini, bunlar›
do¤adan toplatmak ve ihraç etmek üzere

de firmalara ruhsat verdi¤ini, flu anda
gerekli koflullar› sa¤layabilen sadece dört
firman›n so¤anl› bitkileri yurt d›fl›na
ihraç etme yetkisinin bulundu¤unu
kaydetti. Komitenin ayr›ca ald›¤›
kararlarla baz› y›llar belli bölgelerdeki
bitkilerin toplanmas›n› yasaklayabildi¤ini
de belirten Prof. Dr. Arslan, geofitlerin
ülkemizde a¤›rl›kl› olarak Akdeniz
bölgesinden topland›¤›n›, Karadeniz ve

Ege bölgelerinde de bu tür bitkilerin
baz›lar›n›n sökümünün yap›ld›¤›n›

söyledi. Prof. Dr. Arslan,
dondurma ve içecek olarak

kullan›lan salep orkidelerinin
yanl›fl toplama nedeniyle
ülkemizde son derece

azald›¤›n›, iç tüketimin bir
k›sm›n›n flu anda baflka ülkelerden

ithal edildi¤ini de
sözlerine ekledi. 

Tarla Bitkileri
Bölümü Baflkan› Prof.
Dr. Sebahattin Özcan
ise projeyle elde
edilecek en büyük
sonucun, geofit bitkileri
çabuk ve bol miktarda
üretebilecek bir tekni¤in
elde edilmesi oldu¤unu,
bu tekni¤i kullanan yerli firmalar›n ülke
ekonomisine büyük katma de¤erler
sunabileceklerini belirtti.

Doku kültürü teknikleri ile
Geofitlerin ço¤alt›lmas›
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Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤ine Güzel Bir Örnek Daha

NAR ÇEK‹RDE⁄‹N‹ EKONOM‹YE
KAZANDIRDILAR

Ülkemizdeki nar suyu fabrikalar›nda posa olarak
çöpe at›lan nar çekirde¤i, Ankara Üniversitesi
Eczac›l›k Fakültesi ö¤retim elemanlar› ile bir
kozmetik firmas›n›n yürüttü¤ü ortak çal›flmalar
sonucunda ekonomiye kazand›r›ld›. Nar
çekirdekleri, bir dizi ifllemden geçirilerek ya¤›
ç›kar›ld› ve cilt nemlendirici krem olarak üretildi.

Sa¤l›k Bakanl›¤› Kozmetik fiube
Müdürlü¤ü’nden hem üretim hem de

sat›fl izni al›nan krem önümüzdeki
günlerde piyasaya ç›kacak. Ayn›

çal›flma kapsam›nda ayr›ca,
insanlar›n günlük nar

ihtiyac›n› karfl›layacak
yumuflak kapsül de

üretildi.

Üniversitenin bilgi birikiminin
sanayiye aktar›larak katma de¤er

yarat›lmas›na yönelik güzel bir çal›flma,
Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
ö¤retim elemanlar› ile yerli bir kozmetik
firmas› taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Üniversite-sanayi iflbirli¤ine örnek
olabilecek çal›flma ile, daha önce çöpe
at›lan nar çekirdeklerinden, cildi
nemlendirici bir krem ile insanlar›n
günlük nar ihtiyac›n› karfl›layacak
yumuflak kapsül üretildi. Her iki ürün de
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan üretim ve sat›fl izni
ald›.

‹nsanlar›n severek tüketti¤i bir meyve
olan ve Türkiye’de bolca kültürü yap›lan
nar’›n çöpe at›lan bölümlerinin
ekonomiye kazand›r›lmas›n› amaçlayan
çal›flma, Eczac›l›k Fakültesi Farmasötik
Botanik Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Maksut Coflkun ile yine
Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi
mezunlar›ndan ve Türkiye ‹laç Sanayi
Derne¤i Genel Sekreteri Uzm. Ecz.
Kemalettin Akal›n taraf›ndan bafllat›ld›.

Çal›flmaya
yine Eczac›l›k
Fakültesi
Farmasötik
Teknoloji Anabilim
Dal›’ndan Prof. Dr.
Nilüfer Tar›mc› ve Ecz.
Gülin Amasya, Farmasötik
Botanik Anabilim Dal›’ndan Dr.
Ecz. Ceyda Sibel K›l›ç,
Farmakognozi Anabilim Dal›’ndan
Doç. Dr. Murat Kartal ile doktora
ö¤rencisi Uzm. Ecz. Mahmut Abu
Assaker kat›ld›.

Nar çekirde¤i ya¤›, Antalya’da yetiflen
meyvelerden arta kalan tohumlar
kullan›larak so¤ukta s›kma metodu ile
elde edildi ve Eczac›l›k Fakültesi Merkez
Laboratuvar› ile Farmasötik Teknoloji,
Farmasötik Botanik ve Farmakognozi

Anabilim
Dallar›nda bulunan

cihazlar kullan›larak
ya¤ verimi ve di¤er

özellikler belirlendi. Elde
edilen sabit ya¤ metillenerek

uçucu türevleri haz›rland› ve GC-
MS ile bileflimleri incelendi. Ya¤
bilefliminde bitkisel ya¤larda nadiren
rastlanan oranda (toplam % 92.64)
doymam›fl ya¤ asidi tespit edildi. Bu
ya¤›n, % 70.46 oran›nda punisik asit,
% 12.41 oran›nda linoleik asit, % 9.77
oran›nda oleik asit ve % 7.55 oran›nda
palmitik asitten meydana geldi¤i görüldü.

Çal›flmalar›yla ilgili bilgi veren Prof.
Dr. Maksut Coflkun, son y›llarda nar
çekirde¤i ya¤›n›n hem içerdi¤i doymam›fl
ya¤ asitleri hem de antioksidan özelli¤i
nedeniyle kozmetik ürünlerdeki
kullan›m›n›n önem kazand›¤›n›,  bu
nedenle nar çekirde¤inden so¤ukta s›kma
metodu ile elde edilen nar çekirdek ya¤›n›
içeren bir el kremi formülasyonu
haz›rland›¤›n› söyledi. Haz›rlanan bu
formülasyonun sa¤l›kl› gönüllülerde cildi
nemlendirme özelliklerinin tayin
edildi¤ini ve ümit verici sonuçlara
ulafl›ld›¤›n› belirten Prof. Dr. Coflkun,

Çal›flma kapsam›nda, nar çekirde¤i
ya¤›ndan yumuflak kapsül formülü
oluflturuldu ve elde edilen ürünün Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan nar çekirde¤i ya¤› yumuflak
kapsülü üretim ve sat›fl izni al›nd›. Prof. Dr.
Maksut Coflsun, bu kapsüllerden günlük bir
adet al›nmas› durumunda büyük bir nar›n
sa¤layaca¤› yarar›n elde edilebilece¤i,
ürünlerin piyasa verilmesiyle büyük bir ilgi
beklediklerini söyledi.
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gelifltirilen bu el kremi formülasyonu için
Sa¤l›k Bakanl›¤› Kozmetik fiube
Müdürlü¤ünden hem üretim hem de sat›fl
izni al›nd›¤›n› kaydetti. 

Kozmetik krem çal›flmalar›
sonuçlar›n›n, 7-10 Nisan 2008 tarihinde
Barselona, ‹spanya’da düzenlenen "6th

World Meeting on Pharmaceutics,
Biopharmaceutics and Pharmaceutical
Technology" sempozyumunda
"Kozmesötikler için alternatif bir tafl›ma
sistemi (An alternative dermal delivery
system for cosmeceuticals)"  bafll›¤›
alt›nda bildiri olarak sunuldu¤unu belirten
Prof. Dr. Maksut Coflkun, çal›flma
kapsam›nda nar çekirde¤i ya¤›ndan
yumuflak kapsül formülü oluflturuldu¤unu
ve elde edilen ürünün Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan nar çekirde¤i ya¤›
yumuflak kapsülü üretim ve sat›fl izni
al›nd›¤›n› kaydetti. Bu kapsüllerden
günlük bir adet al›nmas› durumunda
büyük bir nar›n sa¤layaca¤› yarar›n elde
edilebilece¤i, ürünlerin piyasa
verilmesiyle büyük bir ilgi beklediklerini

söyledi.
Prof. Dr. Coflkun, yine bu çal›flmayla

ilgili olarak, çöpe at›lan nar kabuklar›n›n
da püskürtülerek kurutuldu¤unu, bunun
üzerindeki çal›flmalar›n›n devam etti¤ini
vurgulad›.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi

G›da Mühendisli¤i Bölümü ile Nar Suyu
Konsantresi haz›rlama yönünde bir
çal›flma yürüttüklerini de belirten Prof. Dr.
Coflkun, elde edilen nar suyu
konsantresinin küçük ambalaj halinde
g›da deste¤i olarak kullan›lmak üzere
piyasaya sürülece¤ini vurgulad›.

Nar(Punica granatum L.) biyolojik
aktiviteleri nedeniyle son zamanlarda
oldukça popüler olan ve özellikle meyve
suyu fleklinde bolca tüketilmeye bafllanan
bir bitkidir. Nar bitkisi dikenli bir çal›
veya küçük dallanmam›fl bir a¤aç olup,
Türkiye’de do¤al olarak
yetiflmektedir. Akdeniz ikliminin
egemen oldu¤u yerlerde yetiflen
nar bitkisinin kültürü yap›larak
daha kaliteli nar meyvesi elde
edilmektedir. Meyvede bol
miktarda bulunan tohumlar
s›k›larak meyve suyu elde
edilmekte ve meyvelerin geri kalan
k›sm›(nar tohumu=nar çekirde¤i ve
nar kabu¤u) at›lmaktad›r. Bu
yüzden meyve suyu eldesinden
sonra geride kalan meyve kabuklar› ve
tohum posas›ndan faydalanma fikrinden
yola ç›karak Ankara Üniversitesi

Eczac›l›k Fakültesi’nde görev yapan
ö¤retim üye ve elemanlar›n›n da

katk›lar›yla
tohum ya¤› içeren

bir kozmetik krem
ve g›da deste¤i olarak
tohum ya¤› tafl›yan
yumuflak jelatin kapsül
haz›rlamak üzere
çal›flmalara
bafllanm›flt›r.
Meyveler ayn›
zamanda fertilitenin

sembolü olarak da
nitelenmekte, kök ve

gövde kabuklar› tanen ve
pelletierin içermesi nedeniyle
tenyalara karfl›

kullan›lmaktad›r. Olgunlaflmam›fl
meyveler ekfli nar, olgun meyveler de tatl›
nar olarak bilinmektedir. Ekfli nar kabu¤u

astrenjan, tatl› nar suyu ise diüretik,
antioksidan ve tonik olarak
kullan›lmaktad›r. Her iki meyvenin
kurutulmufl meyve kabuklar› ise halk
aras›nda yünleri sar› veya siyah renge
boyamada kullan›lmaktad›r. Meyvelerin
kendisi veya haz›rlanan ürünleri son
zamanlarda daha çok antioksidan
etkisinden dolay› kullan›lmaktad›r.

Meyveleri, antosiyaninler (delfinidin,
siyanidin, pelargonidin), basit flekerler
(glikoz, fruktoz, sukroz), alifatik organik
asitler (sitrik, malik, tartarik, fumarik,
süksinik asitler), askorbik asit,
hidroksibenzoik asitler(gallik asit, elajik
asit), hidroksisinnamik asitler(kafeik asit,
klorojenik asit) ve flavonoitler(kersetin,
kemferol, apigenin, luteolin) gibi pek çok
etken madde içermektedir. Bu nedenle
besin kayna¤› ve g›da deste¤i olarak
yayg›n kullan›l›fl› bulunmaktad›r. 

Nar çekirdek ya¤› üretim tesisi

Nar Çekirde¤i

Nar çekirde¤i at›¤›

Araflt›rma Ekibi
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Türkiye’de en büyük yazma
koleksiyonlar›ndan birine sahip olan

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Kütüphanesi’nde
bulunan yaklafl›k 15 bin yazma eser
aras›ndan, Üniversite A-B ve Mustafa
Con Koleksiyonlar›na ait yaklafl›k 1700
eserin görüntüleri bilgisayar ortam›na
aktar›larak internet üzerinden
araflt›rmac›lar›n hizmetine sunulmaya
baflland›.  Hicri III., IV. ve V. yüzy›llarda
yaz›lm›fl son derece de¤erli eserlerin
yan›nda, bizzat yazarlar›n›n kaleminden
ç›km›fl olan nüshalar›n da bulundu¤u
görüntülere, bir ay boyunca Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nin internet sitesinden
ücretsiz olarak ulafl›labilecek. Daha sonra
ise eserlere ulaflmak için kredi kart›
yoluyla ücret ödemek gerekecek.

El yazmalar›na internette
ulafl›labilmesi için yürütülen “Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar›n›
Kataloglama ve Bilgisayar Ortam›na
Aktarma Projesi” bafll›kl› çal›flman›n ilk
bölümünün sonuçland›r›lmas› nedeniyle
17 Eylül 2008 tarihinde Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin
kat›ld›¤› bir tören düzenlendi.

Süleymaniye Kütüphanesi’nden
Sonraki En Büyük Yazma Eser
Koleksiyonu- Törende bir konuflma

Türkiye’de en büyük yazma

koleksiyonlar›ndan birine sahip olan

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Co¤rafya Fakültesi

Kütüphanesi’nde koleksiyoncular›n

adlar›yla tan›nan Muzaffer Özak I, II;

Mustafa Con A, B ve C;

‹smail Saib I, II ile Üniversite A ve B

koleksiyonlar›nda ve müteferrik

koleksiyonda toplam 15.039 yazma

eser bulunuyor. Baz› kitaplar›n

içerisinde birden fazla eserin de yer

ald›¤› göz önünde

bulunduruldu¤unda bu say› yaklafl›k

35 bin esere ulafl›yor.

Edebiyat, tarih, co¤rafya, dilbilim,

fen bilimleri, felsefe, din konular›n›n

a¤›rl›k tafl›d›¤› bu yazmalar aras›nda

Hicri III., IV. ve V yüzy›llarda yaz›lm›fl

son derece de¤erli eserlerin yan›nda

bizzat yazarlar›n›n kaleminden ç›km›fl

olanlar da bulunuyor.

yapan Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Sekine Karakafl,
Üniversitelerde akademik yönde yap›lacak
çal›flma ve araflt›rmalar s›ras›nda güncel
yay›nlar›n oldu¤u kadar, geçen
yüzy›llarda çok çeflitli konularda
haz›rlanm›fl olan yazmalar›n da önemli
katk›s› bulundu¤unu; bu yönden
DTCF’nin, Süleymaniye
Kütüphanesi’nden sonra en fazla yazma
eserin bulundu¤u zengin bir koleksiyona
sahip oldu¤unu söyledi.

Befl Ayr› Koleksiyon Bulunuyor-
Fakültenin el yazmalar›n›n Muzaffer Özak
I, II; Mustafa Con; Üniversite A, B;
‹smail Saib Sencer I, II; Müteferrik I, II
koleksiyonlar›ndan olufltu¤unu da
söyleyen Prof. Dr. Karakafl, bu
koleksiyonlar›n 15 bin cilt yazma eser
içerdi¤ini; bu de¤erli koleksiyonlar›n
maddi imkans›zl›klar nedeniyle bak›m› ve
korumas›n›n gerçeklefltirilemedi¤ini ancak
Kültür Bakanl›¤› ve Baflbakanl›k Tan›tma
Fonu’ndan al›nan destekler sayesinde
1999 y›l›nda bafllat›lan ve hala süren
projeler ile yazma eserlere ait yaklafl›k 45
bin müsvedde fifl haz›rland›¤›n› ve
kontrolleri tamamlanan fifllerden bas›l›
kataloglar›n yay›mlanmas›na baflland›¤›n›
söyledi.

Tam Bir Tarih, Bilim ve Kültür
Hazinesi- Prof. Dr. Karakafl,
koleksiyonlarda edebiyat, tarih, co¤rafya,

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’ndeki
EL YAZMALARI ARTIK ‹NTERNETTE
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fen bilimleri, astronomi, felsefe, din,
askerlik gibi konularda yazmalar›n
yer ald›¤›n›, bu eserlerin Türk ve
dünya bilim adamlar› ile
araflt›rmac›lar›n yararlanmas›na
aç›larak çok de¤erli kültür
hazinelerimizin toplumun yarar›na
sunuldu¤unu vurgulad›. Bu
çal›flmalar çerçevesinde Üniversite
A-B ve Mustafa Con
Koleksiyonlar›na ait yaklafl›k 1700 esere
ait künyenin yer ald›¤› katalo¤un iki cilt
olarak yay›mland›¤›n› belirten Prof. Dr.
Karakafl, “Yay›mlanan bu ciltlerde yer
alan eserlerin görüntüleri de bilgisayar
ortam›na aktar›larak yazmalar›m›z internet
üzerinden tam metin olarak
araflt›rmac›lar›n hizmetine sunulmaya
bafllanmaktad›r. ‹lk olarak birinci cilde ait
olan yazmalar hizmete bugün
aç›lmaktad›r. ‹kinci cilde iliflkin
yazmalar›n da görüntüleme ifllemleri
devam etmekte olup en k›sa sürede onlar
da araflt›rmac›lar›n hizmetine aç›lacakt›r”
dedi.

Yazmalar›n Restorasyon ve
Konservasyonu Yap›lmal›- Dekan Prof.
Dr. Sekine Karakafl, yazmalar konusunda
bundan sonra yap›lmas› gereken ikinci
önemli iflin ise elveriflsiz bir ortamda
muhafaza alt›nda tutulan, bu nedenle
s›cakl›k, nem, toz, mikroorganizma ve
böcek tahribat›na u¤ram›fl ve halen de
u¤ramakta olan bu de¤erli yazma
koleksiyonlar›n›n yeni teknolojiler
kullan›larak restorasyon ve
konservasyonlar›n›n gerçeklefltirilmesi ve
yazmalar›n bulundu¤u fiziksel mekan›n
iyilefltirilmesi oldu¤unu, bunun için de
kurumsal ve bireysel destek sa¤lama
yönündeki giriflimlerinin sürdü¤ünü
sözlerine ekledi.

Üniversitemizin En Büyük
Zenginli¤i ‹nsan Kayna¤›- Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ da
konuflmas›nda, Ankara Üniversitesi’nin
büyüklü¤üne, her gün yeni bir at›l›mla
tan›k olundu¤unu dile getirdi.
Üniversitemizin en büyük zenginli¤inin
insan kayna¤› oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Talu¤, bunun yan›nda binalar›, sahip
oldu¤u eserleri, el yazmalar›yla da büyük

bir hazineye sahip
oldu¤umuzu, sadece DTCF
kütüphanesinin de¤il di¤er
fakültelerimizdeki
kütüphanelerin de
içerisinde büyük
zenginlikleri bar›nd›rd›¤›n›
söyledi

Yazma eserlerin
toplumla buluflturulmas›n›n
da büyük bir sorumluluk
oldu¤unu belirten Rektör
Prof. Dr. Talu¤, “Benim
Rektör Yard›mc›s›, Prof.
Dr. Melek Delilbafl›’n›n da
Dekan oldu¤u dönemde bu proje bafllad›
ve daha sonra da ciddiyetle takip edildi.
fiimdi hem bas›l› eser olarak hem de
dijital ortamda bunun h›zla tamamlanmas›
laz›m. Bu sanal yap›y› gerçeklefltirmek
üzere istek, heves ve sorumluluk
duygusuyla çal›flmaya devam etmeliyiz”
diye konufltu. 

Gerekiyorsa Yazmalar›n Yerini
De¤ifltirelim- Ö¤rencilerin
kütüphaneleri daha fazla kullanmalar›
yönünde teflvik edilmeleri gerekti¤ini de
belirten Prof. Dr. Talu¤, Prof. Dr.
Karakafl’›n, el yazmalar›n›n daha iyi

ortamlarda saklanmas› konusundaki
sözlerini de destekleyerek, “Gerekiyorsa
yazmalar›n yerini iyilefltirelim,
gerekiyorsa da de¤ifltirelim. Yazma
eserlerin, ak›ll› bir müzede toplanmas›
gerekti¤ine inan›yorum” dedi.

Yazma eserlerden, internet ortam›nda
nas›l yararlan›laca¤› hakk›nda bilgi veren
Kütüphane ve Dokümantasyan Daire
Baflkan› Doç. Dr. Do¤an At›lgan ise,
ücretsiz olarak sunuldu¤u bir ayl›k sürede
ö¤retim elemanlar›n›n dokümanlar›
incelemelerini, eksiklik ve aksakl›klar›
bildirmelerini istedi. 

Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi
el yazmalar›,
özel oluflturulan
bir stüdyoda
sayfa sayfa
foto¤raflanarak
dijital ortama
aktar›ld›.
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Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüsü öğren-

cilerimizden Cansu Seda Baykal, Şeyhmus

Bingül, Mücahit Alp Arslan, Güliz Tarım, Çağla

Parlak ve Ceren Kalı, 19 Eylül 2008 tarihinde Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ile Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Oğuz’u ziyaret

ederek geçmiş dönemde yaptıkları projeler ile bu

yıl 11 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul

Teknik Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ile

ortaklaşa olarak gerçekleştirdikleri "Uluslararası

Mardin Dönemsel Yaz Projesi" hakkında bilgi

verdi.

"Uluslararası Mardin Dönemsel Yaz Projesi"ne

20’si yurt içinden 20’si de yurt dışından 40 öğren-

cinin katıldığını; katılımcıların okul yenileme et-

kinlikleri ve sanat atölyelerinde çalıştığını belirten

öğrencilerimiz, katılımcıların ayrıca kültür gecele-

ri yaptıklarını, Mardin düğünü ve kına gecesi izle-

diklerini, Türkiye dışından katılan öğrencilerin de

kendi kültürleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdi-

ğini, tüm katılımcıların, kendi ülkelerinin ön yargı-

ları hakkında oturumlar yaptığını kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ

da Ankara Üniversiteli Toplum Gönüllülerinin yap-

tığı çalışmaları memnuniyetle izlediğini belirterek

yapılan işlerin sürekli olmasını istedi. Gönüllü ha-

reketlerin çok önemli olduğunu kaydeden Prof.

Dr. Taluğ, dünyanın bir çok üniversitesinde öğren-

cilerin sivil toplum kuruluşlarında görev almasının

zorunlu olduğunu, Üniversitemiz öğrencilerinin

sivil toplum kuruluşlarında görev almasının kredi-

li bir ders olmasını istediğini de belirtti. Öğrenci

topluluklarına yardımcı olmanın yönetim olarak

görevleri olduğunu da kaydederek, çalışmalarını

üniversite düzeyinde yaygınlaştırmalarını istedi.

Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri, top-

luluklarının özellikleri, geçmişte yaptıkları çalış-

malar ve gelecek planları hakkında ÜNİHABER'e

bilgi verdi.

Ankara üniversitesi toplum gönüllüleri olarak

2002 yılında sosyal sorumluluk projeleri yapmak

amacıyla kurulduklarını belirten öğrenciler, yap-

tıkları projelerle gençlerin kişisel gelişimine katkı-

da bulunduklarına ve gençlere olan güveni arttır-

dıklarına inandıklarını dile getirdiler. Topluluk ola-

rak ekip çalışması, farklılıklara saygı, girişimcilik,

yaşam boyu eğitim, yerel katılım, şeffaflık ve hesap

verilebilme ilkeleri doğrultusunda çalıştıklarını

söyleyen öğrenciler, öncelikli olarak gençlerin kişi-

sel gelişimini hedef aldıklarını ve yaptıkları proje-

lerin sürdürülebilirliğine önem verdiklerini, yerel

halkı da işin içine katarak projeyi sahiplenmelerini

sağladıklarını vurguladılar.

Mardin'de bu yıl 11 Ağustos-7 Eylül tarihleri

arasında son olarak gerçekleştirdikleri "Uluslarara-

sı Mardin Dönemsel Yaz Projesi" hakkında da bilgi

veren öğrencilerimiz şunları söyledi:

"İmkânı kısıtlı gençlerle proje yapmak istiyor-

duk. Aslında biz Ankara Üniversitesi olarak bunu

gerçekleştirmesek de bir çok üniversite yazları bu

tür projeleri gerçekleştiriyordu. Biz bir ilk gerçek-

leştirmek istedik ve Avrupa Komisyonu’nun 2008

yılını "Kültürlerarası Diyalog Yılı" ilan etmesinden

yola çıkarak uluslararası bir proje yapmaya karar

verdik. Böylece hem kişisel gelişimimize çok daha

fazla katkıda bulunacak hem farklılıkların bir araya

gelerek ne kadar güzel şeyler ortaya koyduğunu

gösterebilecektik."

Projeyi kimlerle gerçekleştirdiniz, kimler-

den yardım aldınız?

"Düşündüklerimizi proje haline getirdikten

sonra İTÜ toplum gönüllülerinin de benzer bir

projeyi Mardin’de gerçekleştirmek istediğini duy-

duk ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik.

Oluşturduğumuz programları birleştirerek fizibili-

teden itibaren beraber çalıştık. Mardin gençliğini

projemize dâhil edebilmek için Mardin gençlik

evinden yardım istedik. Yaptığımız atölyelerde ve

okul yenileme çalışmalarında Mardin gençliğiyle el

ele vererek çalıştık. Bütçemizin büyük bir kısmını

Garanti Emeklilikten karşıladık. Ama projenin sür-

dürülebilirliği açısından yerel halkın da desteğini

almamız gerektiğinin farkındaydık. Kalacağımız ye-

ri Mardin Valiliği’nden tahsis edip, okul yenilemek

için gereken malzemeleri Mardin halkından sağla-

dık. Hem iş gücü olarak hem de maddi olarak bize

yardım eden Mardin halkının biz gittikten sonra da

beraber yaptığımız okullara sahip çıkacağını bili-

yorduk."

Neden Mardin’i seçtiniz?

“Mardin’in gerek kültürel ve tarihsel mirasıyla,

gerek bir çok farklı kültürü, dini ve dili bir arada

yaşatmasıyla, gerekse de dünyanın en önemli ve

güzel örneklerinden biri olmasıyla bu projenin

kapsamına ve amacına ayrı bir önem katacağını

düşündük. Böylelikle hem Mardin’in güzelliklerin-

den yararlanabilecek hem de dezavantajlı bölge

olarak adlandırılan Mardin’de imkânı kısıtlı gençle-

ri projeye katabilecektik."

Neler yaptınız?

"Proje 15’er günlük kısımlar halinde toplam

bir ay sürdü. İlk dönemde Polonya, Portekiz, Fran-

sa, İtalya, Moldova, Bulgaristan, Azerbaycan ve Be-

larus’tan, ikinci dönemde ise Sırbistan, Ermenis-

tan, Fas, Fransa, İtalya, Tunus ve Polonya’dan katı-

lım sağlandı. Bunun yanı sıra Türkiye’nin çeşitli

üniversitelerinden toplam 20 genç katıldı.

Köy düğününe gittik. Temsili bir kına gecesi

gerçekleştirdik. Biri Süryani biri Türk iki köye mi-

safir olduk. Sıra gecesi ve kültür geceleri düzenle-

dik. Önyargılarımızı, güzelliklerimizi konuşabile-

ceğimiz oturumlar yaptık. Tabii Mardin’in güzellik-

lerini de unutmadık. Uygulamalı olarak telkari, şa-

rap, boyama, sabun, keçe ve serigrafi atölyelerine

katıldık. Bunun yanında kalburculuk, basmacılık

ve oyacılık atölyelerini ziyaret ettik. Dans ve tiyat-

ro atölyeleri yaptık. Mardin’in içinde ve çevresinde

birçok gezi düzenledik.

Projemizin hem bizim, hem de katılımcıları-

mız açısından en önemli faaliyeti ATAK diye adlan-

dırdığımız okul yenileme çalışmalarıydı. Bakım ve

onarıma ihtiyacı olan iki köy okulu belirleyip iç ve

dış cephesinin boyanması, çevre düzenlemesi ve

kütüphanesinin oluşturulması gibi faaliyetlerde

bulunduk. Çocuklarla uçurtma uçurup beraber

oyun hamuru yaptık. Köy halkıyla birlikte halaylar

çektik. Bu çalışmalarda katılımcılar, yerel halk ve

garanti emeklilik çalışanları bir şeyleri beraber dü-

zeltmenin, beraber yaratmanın keyfine vardık.

Topluluğa, togankarauni@yahoo.com

adresinden ulaşılabilir.”

Ankara Üniversitesi TOPLUM GÖNÜLLÜLER‹ Konu¤umuz
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Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri,

geçmişte yaptıkları çalışmalar hakkında da

şunları söyledi:

“İlk olarak 2002 yılında ODTÜ ve Bilkent

üniversiteleriyle beraber ortopedik engellilerle

çalışarak başladık projelerimize. Tabii yıllar

geçtikçe biz de projelerimizi arttırdık. 2003

yılında Ankara’daki bütün üniversitelerle birlikte

Mamak’taki bir okulun iyileştirme çalışmalarını

yaptık. Genç gönüllülerimizin yararlanabileceği

yerel danışma kurulumuzu genişlettik.

Toplantılarımızı yapabileceğimiz ve diğer

üniversitedeki arkadaşlarımızla konuşabileceğimiz

bir yerel koordinasyon merkezi açtık.

2004 yılında iki tane huzur evine ve Çocuk

Esirgeme Kurumu’na sevgi ziyaretlerinde

bulunduk. Kan bağışıyla ilgili anket düzenleyip

kan bağışı kampanyası başlattık. Gene

huzurevlerinde sözlü tarih projesi

gerçekleştirmek istedik ancak gerekli izinleri

alamadığımızdan yarım bırakmak zorunda kaldık.

2005 yılında bugünün gençlerini, yarının anne ve

babalarını AIDS ve cinsel sağlık üzerine

bilgilendirmek amacıyla "Atın Ölümü Arpadan

Olmasın" projesini gerçekleştirdik. Yenimahalle

50. Yıl Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan

çocukların yetenekleriyle, dersleriyle, elimizden

geldiğince ilgilendik. Yenimahalle İlçe Halk

Kütüphanesi’ni yeni baştan yaptık. Halkın

kütüphaneden faydalanmasını sağlayarak, burayı

bir kültür ve buluşma merkezi haline getirdik.

İnsanlar mı engelli yoksa biz mi önlerine engeller

koyuyoruz? dedik ve Engelsiz bir toplum

yaratmak için Ankara’daki bütün örgütlenmelerle

beraber çalıştık. Türkiye’deki 23 üniversiteyle

beraber gerekli izinleri alarak aynı anda 1300 kişi

sokakta kitap okuduk. Türkiye’deki tüm STK’lar

ve Toplum Gönüllülerinin bir araya gelerek

oluşturduğu Gepgenç Festivali’nin organizasyon

ekibinde yer aldık. 2006 yılında aynı projelere

devam ettik. 2007 ve 2008 yılında farklı olarak

koruyucu aileyi tanıtmaya başladık. Organ

bağışıyla ilgili proje gerçekleştirmeye çalıştık

ancak fizibilite aşamasında yarım kaldı. Mardin’de

uluslararası yaz projesini gerçekleştirdik.”

Üniversitemiz T›p
Fakültesi Çocuk

Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Nejat Akar’›n,
1935’ten itibaren yaklafl›k 15
y›l Türkiye’de görev yapan
ve arkas›nda unutulmaz izler
b›rakan Alman çocuk doktoru
Ord. Prof. Dr. Albert
Eckstein’in yaflamöyküsünü
anlatt›¤› “Bozk›r Çocuklar›na
Bir Umut-Dr. Albert Eckstein”
adl› kitab› yay›mlanarak Türk kültür
yaflam›na sunuldu. Kitapta, yapt›¤›
çal›flmalarla Türkiye’de çocuk ölümlerinin

önemli oranda düflmesini
sa¤layan ve ard›nda Prof.
Bahtiyar Demira¤, Prof.
Sabiha Özgür, Prof. ‹hsan
Do¤ramac› gibi modern
çocuk hastal›klar›
kliniklerinin kurucular›n›
b›rakan Türk dostu Ord.
Prof. Dr. Albert Eckstein’in
günlükler, foto¤raflar, an›lar,
belgeler ve tan›kl›klarla
zenginlefltirilmifl öyküsü yer

al›yor.
Kitapta flöyle bir paragraf bulunuyor:
“… 1935 y›l› sonbahar›nda ‹stanbul -

Ankara ekspresi gecenin içinde yol

al›rken, Dr. Albert Eckstein, Nazilerin
iktidara geliflini, göçe zorlanan Yahudileri,
Türkiye’den gelen daveti, Dusseldorf T›p
Akademisi’ndeki görevinden al›n›fl›n›,
yar›m kalan araflt›rmalar›n› ve geride
b›rakt›¤› yak›nlar›n› düflünüyordu.
Pencereyi açt›; bozk›r›n serin, tertemiz
havas›n› içine çekti…"

‹ç Anadolu’dan Karadeniz’e, Akdeniz
sahilinden Toroslar’a, yüzlerce köyde
incelemelerde bulundu. Foto¤raflar çekti,
köylülerle dost oldu, hastalar›n›n bafl›nda
sabahlad›, pek çok çocu¤a flifa verdi.
Onun çabalar›yla, Türkiye’de çocuk
ölümleri önemli bir düflüfl gösterdi.
De¤erli doktorlar yetifltirdi.”

Prof. Dr. Nejat Akar’dan Yeni Kitap

Bozk›r Çocuklar›na Bir Umut - DR. ALBERT ECKSTEIN

BACH KOROSU
YEN‹ ÜYELER ARIYOR
Ankara Üniversitesi’nde 2000 y›l›nda, Barok dönemin

ünlü bestecisi Johann Sebastian Bach’›n 250. ölüm
y›ldönümü ba¤lam›nda kurulan Bach Korosu ve Barok
Oda Müzi¤i Toplulu¤u, 2008-2009 akademik y›l›nda
çal›flt›rmak üzere Üniversitemiz ö¤rencileri aras›ndan
yeni üyeler ar›yor. Tamamen amatör bir yap›lanma olan
ve Dr. Ümit Gültekin taraf›ndan çal›flt›r›lan Koro, temal›
ve aç›klamal› konserler sunuyor. Yap›tlar özgün dillerinde
seslendiriliyor ve provalar haftada iki kez yap›l›yor.

Koro ve Toplulukla ilgili daha genifl bilgi 236 14 86
ve 0532 365 86 72 numaral› telefonlar ile
www.ankarabachkorosu.com web adresinden al›nabilir.
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

Üniversitemizde 2008-2009 akademik y›-
l›n›n bafllamas›yla, yeni kaydolan ö¤ren-

cilerin, Üniversitemiz ve Fakülteleri hakk›nda
bilgi sahibi olabilmeleri amac›yla baz› fakülte-
lerimizde oryantasyon programlar› gerçeklefl-
tirildi.

Ziraat Fakültesi’ndeki program 15-17
Eylül tarihlerinde An›tkabir ziyareti ile baflla-
d›. Fakültenin Haymana Araflt›rma ve Uygula-
ma Çiftli¤inin ziyareti ve a¤aç dikimiyle de-
vam eden program›n ikinci gününde, Fakülte
konferans salonunda yap›lan toplant›da Ziraat
Fakültesi Ö¤renci Etkinlikleri Koordinatörlü-
¤ü üyesi Prof. Dr. Serap Pulatsü, Fakültede ö¤-
rencilere yönelik yap›lan etkinlikleri anlatt›.
Ö¤renci Kongresi ve Cansuyu Bayram›’n›n
her y›l geleneksel olarak gerçeklefltirildi¤ini
belirten Prof. Dr. Pulatsü, ö¤rencilerden, Fa-
kültenin olanaklar›ndan olabildi¤ince yarar-
lanmalar›n› istedi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ da uyum program›ndaki amac›n,
kurumumuzun bir lise olmad›¤›n›, farkl› görev
ve sorumluluklar›n bekledi¤ini ö¤rencilere
göstermek oldu¤unu söyledi. Ziraat Fakülte-
si’nin tarihçesini de anlatan Prof. Dr. Talu¤, bu
fakültenin sadece fakülteler de¤il üniversiteler
kurdu¤unu belirtti. Tar›m›n, ye-
niden Türkiye’nin ve dünyan›n
gündeminin bafl›na döndü¤ünü
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, ö¤-
rencilerin mezun olurken ziraat
mühendisi belgesi yerine ziraat
bilgisi edinmelerini istedi.
Uyum programlar›n› kredili bir
ders halinde yapmak üzere ça-
l›flt›klar›n› da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Talu¤’un ard›ndan
da Ziraat Fakültesi Ö¤renci Et-
kinlikleri Koordinatörü Prof.
Dr. Koray Haktan›r “Bask› Alt›ndaki Bir Dün-
ya: Gezegen Yerküre (Kaynaklar›, De¤iflimleri
ve Sürdürülebilirli¤i)” konulu aç›fl dersini, te-
levizyoncu Tayfun Talipo¤lu “Yeni Bir Yafla-
ma Merhaba Derken” bafll›kl› yol öyküsünü,
Difl Hekimli¤i Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Aykut M›s›rl›gil “Geçmiflten Günümüze
Ankara”y› anlatt›.

Program›n son gününde ise Sa¤l›k Kültür
ve Spor Daire Baflkan› Doç. Dr. Güven Say›l-
gan Ankara Üniversitesi’nin ö¤renciye sundu-
¤u olanaklar› ve Ziraat Fakültesi Dekan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Ahmet Çolak da Ziraat Fa-
kültesi’nde ö¤renci olmay› anlatt›. Programda
bir de flamenko dinletisi yer ald›.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon
Program›- Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakütesi’nin düzenledi¤i oryantasyon progra-
m› ise 15-23 Eylül 2008 tarihleri aras›nda ger-

çeklefltirildi.Türk Pop Müzi¤i Konseri ile bafl-
layan programda yeni ö¤rencilere E¤itim Bi-
limleri Fakültesi’nin bölümleri, drama etkin-
likleri fleklinde tan›t›ld›. An›tkabir’in de ziya-
ret edildi¤i program kapsam›nda kütüphane-
den yararlanma olanaklar› anlat›ld›; ö¤renci
topluluklar› standlar açarak kendilerini tan›tt›-
lar; Prof. Dr. Üstün Dökmen “Yaflamda Yeni
Ad›mlar, Yeni Tatlar”, Ö¤renci ‹flleri Daire
Baflkanl›¤› Koordinatörü Prof. Dr. Ayflen
Apayd›n ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu “Üni-
versiteyi Kazand›n›z Baflar›l› m› Baflar›s›z m›
Olmak ‹stersiniz?”, Prof. Dr. Binnur Yeflilyap-
rak “Üniversite Yaflam› Strese De¤er (mi?)”
konulu konferanslar› sundu. Program›n 23 Ey-

lül’de yap›lan son toplant›s›nda Ö¤r. Gör. Öz-
lem Rumeli, Ö¤r. Gör. Demet Gürhan, Ö¤r.
Gör. Hepflen Okan’dan oluflan Devlet Konser-
vatuvar› sanatç›lar› bir müzik dinletisi sundu.
E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Gönül Akçamete toplant›da yapt›¤› konuflma-
da, ö¤retmenli¤in ayn› zamanda bir kiflilik
mesle¤i oldu¤unu, ö¤retmenin tav›r, tutum ve
giyiniflinin, onun ayn› zamanda ö¤retmen nite-
likleriyle iliflkili oldu¤unu söyledi. Ö¤retmen-
lerin topluma ve ö¤rencilerine önderlik etmek
zorunda oldu¤unu belirten Prof. Dr. Akçame-
te, bu niteliklerin sadece derslerde edinileme-
yece¤ini, çevreyle kurulan iletiflimle, davra-
n›fllarla, bilgiye ulaflma çabalar›yla kazan›labi-
lece¤ini söyledi. Fakültedeki ö¤renci topluluk-
lar›na üye olarak aktif görev almalar›n› istedi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ da konuflmas›nda ö¤rencilerden, e¤itim

alacaklar› zaman›n tamam›nda kendilerini ge-
lifltirmek için çaba harcamalar›n› isteyerek,
“Lütfen ö¤retim üyelerinin birikimlerinden
yararlan›n. Üniversite özgür düflünce alan›d›r.
Sizin görüflünüzde olmayanlar› da sevmeye
çal›fl›n. Üniversiteye bu yak›fl›r. Hayaller ku-
run. ‹nsan en fazla hayalini kurdu¤u yere ka-
dar gidebilir” dedi. Ankara Üniversitelilerin
daima Atatürk’ün ayd›nl›k yolunda yürüdü¤ü-
nü, yeni ö¤rencilerin de bu yolda yürüyece¤i-
ne inand›¤›n› kaydetti. 

Daha sonra ise E¤itim Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ayfle Çak›r ‹lhan lisansüstü
ö¤renim olanaklar›n›, Sa¤l›k Kültür ve Spor
Daire Baflkan› Doç. Dr. Güven Say›lgan Anka-

ra Üniversitesi’nin ö¤renciye sun-
du¤u olanaklar›, Prof. Dr. F. Ça¤la-
yan Dinçer de Erasmus Program›n›
anlatt›.
Eczac›l›k Fakültesi Aç›l›fl Töreni-
Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi
de 15 Eylül 2008 tarihinde düzenle-
di¤i tören ile yeni akademik y›la
bafllad›. Dekan Vekili Prof. Dr. Esin
Ak› fiener, Fakültede meslekle ilgi-
li bilgilendirme çal›flmalar›n›n e¤i-
tim y›l› içinde sürekli yap›laca¤›n›
söyledi. Üniversitemiz Rektörü

Prof. Dr. Cemal Talu¤ da yeni ö¤rencilerden,
daha bugünden, gelecekleriyle ilgili planlar›
yapmalar›n› ve kendilerini buna göre haz›rla-
malar›n› istedi. Uluslararas› iliflkiler konusun-
da olanaklar›n her geçen gün artt›¤›n› belirte-
rek, ö¤rencilerin e¤itimlerinin belli bir döne-
mini yurt d›fl›nda geçirerek tecrübe kazanma-
lar›n›n yararl› olaca¤›n› kaydetti. Ö¤renci top-
luuklar›na üye olarak aktif görevler üstlenme-
lerini, bu tür görevlerin insan›n gelifliminde
önemli pay› oldu¤unu söyledi.

Prof. Dr. Talu¤’dan sonra da Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› ‹laç Eczac›l›k Genel Müdürü Dr. Mah-
mut Tokaç ve Türk Eczac›lar› Birli¤i Genel
Baflkan› Ecz. Erdo¤an Çolak meslekle ilgili
bilgiler verdi. Drogsan ‹laçlar› Genel Müdür
Yard›mc›s› Nizamettin Emritte de ö¤rencilerin
bir yabanc› dili iyi derecede ö¤renmelerini is-
tedi. Program müzik dinletisiyle sona erdi.

YYeennii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  ‹‹ççiinn  OOrryyaannttaassyyoonn  PPrrooggrraammllaarr››


