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C
umhuriyetimizin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk,

aram›zdan ayr›l›fl›n›n 70. y›l›nda
Ankara Üniversitesi’nin düzenledi¤i
bir dizi etkinlikle an›ld›.
Üniversitemizde düzenlenen
etkinliklerin ilkinde, 9 Kas›m 2008
tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile 14 Fakülte
Dekan› ve ö¤rencilerin kat›ld›¤› bir
törenle Rektörlük binas› önünde
"Ankara Üniversitesi Bilim Atefli"
yak›ld›. 10 Kas›m’da DTCF Farabi
Salonu’nda düzenlenen etkinlikte ise
Dilruba Amanullaeva yönetimindeki
Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› Korosu, uluslararas›
konserlerin aranan sanatç›s› 14
yafl›ndaki müzisyen Cans›n Kara ve
Devlet Opera ve Balesi sanatç›lar›
birer konser verdi. Elvan Eker, Erdinç
Do¤an ve Yard. Doç. Dr. Nedim
Y›ld›z da “fiiirlerle Atatürk” konulu
fliir dinletisini sundu. Etkinlikte
Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli
ö¤retim üyesi ekonomist Prof. Dr.
Bilsay Kuruç "Buhranda Atatürk’ü
Anmak" konulu bir konferans
vererek, Cumhuriyet döneminde
yaflanan buhranlar› anlatt›. 

Törende bir konuflma yapan
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, 10 Kas›mlar›, Atatürk’ü
anman›n ötesinde O’nu daha
derinli¤ine anlamaya çal›flma f›rsat›

olarak kabul ettiklerini belirtti. 10
Kas›mlar›n Atatürk’ün aziz an›s›na
sunulan sayg› ve minnetin ötesinde,
gelece¤i gözeten, umut afl›layan ve
üzerimize düflenleri eksiksiz ve
coflkuyla yapma gere¤ini bize
özümseten tarihler olmas› gere¤ine
inand›klar›n› kaydeden Prof. Dr.
Talu¤, "O’nu anmak, O’nun
kazand›rd›klar›n› korumak,
güçlendirmek ve daha yükseklere
tafl›makla olur. Ulusal Kurtulufl
Savafl›’yla kazand›¤›m›z egemenli¤in
ard›ndan Atatürk’ün en büyük eseri
olan Cumhuriyet ile hepimiz devletin
sahibi olduk. O’nu korumak için
hepimiz sorumluyuz" dedi.

“Atatürk’ün kiflili¤ine

sald›r›lar var”
Toplum olarak Atatürk’ün bize

b›rakt›klar›n›n yeterince fark›nda
olmad›¤›m›z›, Atatürk’ün bize
kazand›rd›klar›n›, günümüzün
yükselen sözde de¤erleri ve
küreselleflen iliflkileri içinde
anlamlar›n› yitirmifl an›lar olarak
görenler bulundu¤unu kaydeden Prof.
Dr. Talu¤, "Daha kötüsü eserlerine ve
kiflili¤ine karfl› giderek artan, kimi
örtük kimi aç›ktan, kimi kaba kimi
incelikli sald›r›lar var. Biliyoruz,
Atatürk’ün övgüye ve savunmaya
asla gereksinimi yoktur. Atatürk
ölümünden 70 y›l sonra hala ve

ATA’YI ANDIK

"Buhranda Atatürk’ü Anmak"
konulu bir konferans veren Prof.
Dr. Bilsay Kuruç, savafl s›ras›nda
Türkiye’nin hiçbir kayna¤›
olmad›¤›n› ama savafl›n kazan›l›p
buhran›n afl›ld›¤›n› söyledi.
Savafl›n ard›ndan dünyadaki
büyük finans sahipleri ve büyük
devletlerin, yenik ülkelere, finans
istiyorlarsa önce kendi taleplerini
yerine getirmelerini istediklerini,
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
kaynak yetersizli¤ine ra¤men
d›flar›dan borç almadan
kalk›nman›n gerçeklefltirildi¤ini,
d›flar›dan borç al›nsayd› Rusya ve
Almanya’ya teklif edilen
flartlar›n, genç Cumhuriyete de
dayat›laca¤›n› ve buhran›n
s›n›rlar›m›z›n içinden girece¤ini
dile getirdi.
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her geçen gün yükselen bir biçimde
hem ulusumuz hem de geliflmekte
olan ülkeler için umut olmaya devam
eden, yatt›¤› yerden tarihi ve
politikay› etkileyen bir liderdir. Onun
ulusumuza ve insanl›¤a kazand›rd›¤›
de¤erler dün oldu¤u kadar bugün de
geçerlidir, yol göstericidir.  70 y›l
sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün
eksikli¤inin ac›s›n› daha yo¤un
hissediyoruz. Elimizde onun bize
b›rakt›¤› büyük bir manevi miras var.
Bunu, derinli¤ine bafltan anlamak ve
de¤erlendirmek gerekiyor. Atatürk
bize tam ba¤›ms›zl›k ve ulusal
egemenlik temelinde bir ça¤dafllaflma
ülküsünü arma¤an ve emanet etmifltir.
Atatürkçülük, kimsenin uydusu ve
ufla¤› olmadan, onurlu ve erdemli bir
yaflam demektir. Atatürkçülük
yurtsever, yürekli ve çal›flkan
insanlar›n ayd›nl›k yoludur" diye
konufltu.

Yüce Önderimiz, Vak›f

Okullar›nda da An›ld›
Mustafa Kemal Atatürk, Ankara

Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar›’nda da sayg›yla an›ld›.
Etkinlik, gençlerin Ata'lar›na
duyduklar› sevgiyi ve ba¤l›l›¤› dile
getirdikleri fliirler ile bafllad›. Lirik
dans gösterisiyle duygunun doru¤a
ç›kt›¤› anma töreni, sergilenen "Ata'ya
Selam" adl› piyesle ö¤rencilerin
farkl›l›¤›n› bir kez daha ortaya koydu.
Atatürk'ün sevdi¤i flark›larla devam
eden anma töreni, Prof. Dr. Yetkin
Güngör'ün konuflmas›yla sona
erdi.

Ankara
Üniversitesi
Bilim Atefli,
ATATÜRK
‹çin Yand›

Ça¤dafl ve laik Türkiye’nin
ayd›nl›k gelece¤ine bilimin ›fl›¤› ile
büyük katk›lar sunan Ankara
Üniversitesi’nin "Bilim Atefli",
aram›zdan ayr›l›fl›n›n 70. Y›l›nda Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk için
yand›.

Ankara Üniversitesi’nin
Cumhuriyete ve onun kazan›mlar›na
olan inanc› ve bu u¤urdaki çal›flma
azmini temsil eden Bilim Atefli,
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ile 14 Fakülte Dekan› ve
ö¤rencilerin kat›ld›¤› bir törenle
9 Kas›m 2008 tarihinde Rektörlük
binas› önünde yak›ld›. Bilim Atefli,
Üniversitemize ba¤l› Fakültelerin
Ö¤renci Temsilcileri gözetiminde bir
tam gün süre ile yanmaya devam etti
ve ö¤rencilerimiz atefl bafl›nda nöbet
tuttu.

Dekanlar›n, kendi Fakültelerinin
flamalar›n› birer ö¤rencileri eflli¤inde
dire¤e asmalar›yla bafllayan törende
bir konuflma yapan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, aram›zdan ayr›l›fl›n›n 70.
y›l›nda Mustafa Kemal Atatürk’ü
sayg›yla, sevgiyle, minnetle ve
özlemle and›¤›m›z›, ondan yoksun
oldu¤umuz y›llar artt›kça O’nun
de¤erini ve kayb›m›z›n büyüklü¤ünü
daha iyi anlad›¤›m›z› söyledi.

Prof. Dr. Talu¤ flunlar› söyledi:
"Mustafa Kemal ve arkadafllar›,

ulusal ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›ndan
sonra, Türkiye Cumhuriyetini bilimin
ve akl›n üstünlü¤ü temelinde kurdular.
Genç Cumhuriyet daha kuruluflunun
ilk y›llar›nda e¤itim alan›nda önemli
at›l›mlar yapt›, öncü kurumlar kurdu.
Ankara Üniversitesi, bu kurumlar›n bir
çat› alt›nda toplanmas›ndan do¤du. 

“Bilim Atefli Ba¤›ms›zl›¤›

Simgeliyor”
Ankara Üniversitesi bir

Cumhuriyet fidan› olarak kök sal›p,
Cumhuriyetle özdeflleflti ve
Anadolu’nun ba¤r›ndan bir ulu ç›nara
dönüfltü. Bugün, Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü önünde Bilim Atefli
yak›yoruz. Bilim Atefli, Büyük
Atatürk’ün bize ö¤retti¤i bilimin ve
akl›n üstünlü¤ünü simgeliyor. Bilim
Atefli, O’nun ilke ve devrimlerine
sars›lmaz ba¤l›l›¤›m›z› simgeliyor.
Bilim Atefli O’nun eserlerini
güçlendirme ve daha yükseklere tafl›ma
konusundaki kararl›l›¤›m›z› simgeliyor.
Bilim Atefli O’nun bize gösterdi¤i,
ça¤dafl uygarl›¤› aflma hedefine ulaflma
yolunda tafl›d›¤›m›z inanc›, özgüveni,
çal›flma azmini ve coflkuyu simgeliyor.
Bilim Atefli, Mustafa Kemal
Atatürk’ün zihinlerimizde ve
yüreklerimizde yakt›¤› tam ba¤›ms›zl›k

ateflini simgeliyor. 
Ankara Üniversiteliler Mustafa

Kemal Atatürk’ün gösterdi¤i
ayd›nl›k yoldan hiç ayr›lmad›lar, hiç
ayr›lmayacaklar. Aram›zdan
ayr›l›fl›n›n 70. y›l›nda aziz an›s›
önünde sayg› ile e¤ilirken konuflmam›
yak›n arkadafl› ‹smet ‹nönü’nün,
Atatürk’ün ölümünden sonra
TBMM’de yapt›¤› konuflmadan
al›nt›yla bitirmek isterim:

‘Bütün hayat›nda bize ruhundaki
ateflten canl›l›k verdin. Emin ol, aziz
hat›ran sönmez meflale olarak
ruhlar›m›z› daima ateflli ve uyan›k
tutacakt›r.’"



P
aris Paleontoloji Enstitüsü
ile Ankara Üniversitesi’nin

iflbirli¤i ve Fransa’n›n Türkiye
Büyükelçili¤i, Ankara Frans›z Kültür
Merkezi ve Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin
destekleriyle düzenlenen
“Türkiye’nin ‹lk Sakinleri” konulu
sergi, 5 Kas›m 2008 tarihinde
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
aç›ld›. Prehistorya konusunda
flimdiye kadar bir benzeri
gerçeklefltirilmemifl serginin aç›l›fl›na
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Fransa’n›n
Türkiye Büyükelçisi Benard Emie,
Fransa ‹nsan Paleontolojisi Enstitüsü
Müdürü Henry de Lumley, DTCF
Arkeoloji Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Ifl›n Yalç›nkaya ile Üniversitemiz
ö¤retim üyeleri ve çok say›da davetli
kat›ld›.

Antalya Karain Öküzini,
Yar›mburgaz, Karatepe, Denizli ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde ele
geçen prehistorik buluntular›n
kopyalar›n›n al›nmas› ile oluflturulan
ve dönemi karakterize eden iki
yüzeyli aletler, uçlar, kenar
kaz›y›c›lar ve mikrolitlerin en güzel
örnekleri ile faunadan
örneklerin

teflhir edildi¤i
sergi, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nden sonra 2009 y›l›nda
Antalya, ‹zmir, ‹stanbul, Konya,
Erzurum ve Samsun’da merakl›lar›na
sunulacak. Serginin bir efli, ayn› anda
Fransa’da gerçekleflecek ve daha
sonra da Fransa’daki Türk y›l›
çerçevesinde taflra flehirlerini
gezecek.

Sergi, Da¤›n›k

Koleksiyonlar› Bir Araya

Topluyor
Türkiye’de yap›lan prehistorik

kaz› ve araflt›rmalara ait buluntular›n,
Türkiye’nin Neolitik öncesi kültürel
kal›nt›lar›n›n zenginli¤ini ve eski
dünya topluluklar›nda Türkiye’nin
Avrasya kavfla¤›ndaki anahtar rolünü
göstermesinin yan› s›ra bugüne kadar
da¤›n›k olan koleksiyonlar›n bir araya
toplanmas›na olanak sa¤layan
serginin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Prof. Dr. Ifl›n Yalç›nkaya, sahip
oldu¤u özelliklerle bir ilki oluflturan
bu serginin, Frans›z ve Türk
meslektafllar›n bilimsel iflbirli¤inin
geliflmesine vesile

oldu¤unu,
bundan sonra da iflbirli¤inin daha da
geliflece¤ine inanc›n›n büyük
oldu¤unu söyledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Türkiye co¤rafyas›n›n
ilk sakinlerinin b›rakt›klar› eserlerin
tüm boyutlar›yla burada
sergilenmesinin çok önemli oldu¤unu
kaydederek, insan yaflam›n›n yüzde
99’unu kapsayan Paleolitik Ça¤
hakk›nda ülkemizde araflt›rmalar
yapan tek kuruluflun da Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi ö¤retim
elemanlar› oldu¤unu belirtti. 

Fransa’n›n Türkiye Büyükelçisi
Benard Emie de Türk ve Frans›z
bilim adamlar›n›n iflbirli¤inin
önemine iflaret etti. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin ilk defa bir
Frans›z-Türk sergisine kap›s›n›
açt›¤›n› belirten Büyükelçi Emie,
bunun baflka verimli iflbirli¤i
çal›flmalar›n› da beraberinde
getirece¤ine inand›¤›n› vurgulad›.

Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay ise Anadolunun,
insanl›¤›n ilk ayak izlerinin
bulundu¤u topraklar oldu¤unu
bilimin de kabul etti¤ini,
Avrupa’ya giden insanlar›n ayak
izlerinin Anadolu’da
bulundu¤unu söyledi. Bakan
Günay, milyonlarca y›l önceye
giden bu buluntular›n önce
Ankara’da, daha sonra da
Fransa’da sergilenece¤ini
belirterek, bu serginin
haz›rlanmas›nda eme¤i geçen
herkese teflekkür etti.
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Atatürk’ün direktifleri ile 1925
y›l›nda kurulan Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, kuruluflunun
83’üncü y›l›n› 5 Kas›m 2008 tarihinde
düzenledi¤i tören ile kutlad›. Baflkent
Oda Orkestras›’n›n sundu¤u konserle
bafllayan törene Üniversitemiz
yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve
ö¤rencilerin yan› s›ra yüksek yarg›
organlar› ile baro ve noter birliklerinin
baflkanlar› kat›ld›. Törende, Fakülteye
2008-2009 akademik y›l›nda ilk 10
s›rada yerleflen ö¤rencilere birer
arma¤an ile Fakülteden geçti¤imiz
akademik y›lda emekliye ayr›lan
ö¤retim üyelerine plaket verildi.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Dekan Vekili Prof. Dr. Belgin Akçay,
Hukuk Fakültesi’nin, Atatürk’ün
verdi¤i "Cumhuriyetin Müeyyidesi"
olma görevini hiç eksiltmeden yapma
gururunu yaflad›¤›n› söyledi. Ankara
Hukuk’un, Türk hukuk sisteminde çok
özel bir yeri oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Akçay, Hukuk Fakültesi’nin
bugüne kadar 36 bin civar›nda
hukukçu yetifltirdi¤ini kaydederek,
daha adil, daha özgür bir Türkiye
yaratma ülküsünde 83 y›l öncesinden
daha inançl› olduklar›n› vurgulad›.

Hukuk Fakültesi Ö¤renci
Temsilcisi O¤uzhan Güzel ise hukuk

e¤itimini bu fakültede
alman›n kendisi ve ö¤renci
arkadafllar› için ayr›cal›k
oldu¤unu belirtti. Bu
fakültenin, hak araman›n,
insanca yaflaman›n yollar›n›
ö¤retmifl ve ö¤retmekte olan
bir fakülte oldu¤unu
kaydeden Güzel, terörü k›nad›klar›n›,
bar›fl ve adalet için çal›flt›klar›n› da
vurgulad›.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Cemal Talu¤ da konuflmas›nda,
Ankara Hukuk’un, Cumhuriyetle
birlikte büyüdü¤ünü, Cumhuriyet
sisteminin kurulmas›nda üzerine
düfleni eksiksiz yapt›¤›n› söyledi. Bu
Fakültenin, "Ankara zihniyetiyle"
kuruldu¤unu da belirten Prof. Dr.
Talu¤, Atatürk’ün, toplumun yeniden
yap›land›r›lmas›n›n temelinde hukuk
oldu¤unu gördü¤ünü ve bu e¤itim
kurumunun kurulmas›n› sa¤lad›¤›n›
belirtti.

“Doymak ‹çin Bile Hukuka
ve Adalete ‹htiyaç Var”

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nin, "Cumhuriyetin
müeyyidesi" olma görevini ödünsüz
ve eksiksiz yerine getirdi¤ini
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, "Türkiye’yi
ileriye tafl›ma arzusunu hiç

yitirmemifltir. Türkiye’nin en zengin
ö¤retim üyesi kadrosuna sahip,
ö¤rencilerin en yüksek puanla girdi¤i,
yurtd›fl› iliflkileri güçlü bir hukuk
fakültesidir" dedi. 

Toplumsal yaflam›n düzgün
sürdürülebilmesinin de ancak hukuk
düzeniyle olabilece¤ini anlatan Prof.
Dr. Talu¤, tar›mc›lar›n, nüfus
art›fl›ndan daha fazla ürün
üretmelerine ra¤men dünya üzerinde
açl›¤›n azalmad›¤›n› belirterek,
"Doymak için bile hukuka ve adalete
ihtiyaç var" dedi.

‹flte ‹lk On
Konuflmalar›n ard›ndan, Fakülteye

2008-2009 akademik y›l›nda ilk 10
s›rada yerleflen ö¤rencilere birer
arma¤an verildi. Bu akademik y›lda
Fakülteye Onur Gazi Gençtürk birinci,
Bilge Deryal ikinci, Seyfullah Özkan
üçüncü, Emel Kalkan dördüncü,
Kübra Gözde Elikçio¤lu beflinci, Ayfle
Sezen alt›nc›, Nurullah Oran yedinci,
‹smail Akbafl sekizinci, Zehra Betül
Kulp dokuzuncu ve Muhammet Fatih
Yaz›c›o¤lu onuncu olarak girdi.
Geçti¤imiz akademik y›lda emekliye
ayr›lan Prof. Dr. Mahmut Mumcuo¤lu,
Prof. Dr. Bilgin Tiryakio¤lu, Prof. Dr.
Mehmet Ünal ve Prof. Dr. Sarper
Süzek’e de birer plaket verildi. Prof.
Dr. Çi¤dem K›rca ise "Kanun
Hükümlerinin Yorumlanmas›" konulu
aç›l›fl dersini sundu.

Fakülteye 2008-2009 akademik y›l›nda ilk 10 s›rada yerleflen ö¤renciler

Emekli Olan Ö¤retim Üyeleri

Hukuk Fakültesi’nden 83 Y›lda
36 Bin Mezun
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Ö¤rencilere Yeni Sosyal Alanlar

“Pullarla Dünya’da Atatürk” Sergisi

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin ünlü

sütunlu salonu yeniden düzenlenerek
daha iç aç›c› bir görünüme
kavuflturuldu. Fakülte’de ö¤rencilere
ve ö¤retim elemanlar›na yönelik bir
de kitapç› aç›ld›. Kitaplar›
inceleyenler için kahve ve çay
içilebilecek olanaklar da bulunuyor.

Ö¤rencilere sunulan yeni
olanaklar› tan›tmak için 4 Kas›m

2008 tarihinde bir tören düzenlendi.
Törende bir konuflma yapan Dekan
Prof. Dr. Celal Göle, sütunlu salonun
tavan›n› tamamen açt›klar›n› ve daha
ferah bir hale getirdiklerini söyledi.
Buras›n›n Mülkiye camias›n›n çok
önem verdi¤i bir salon oldu¤unu
belirten Dekan Prof. Dr. Göle,
yenilemenin, tarihi dokusuna uygun
flekilde yap›lmas›n› istedikleri ve
tavan› daha yukar› kald›rarak

yenilediklerini söyledi. Fakültenin
tarihi kütüphanesinin de bafltan sona
yenilendi¤ini belirten Prof. Dr. Göle,
aç›k raf sistemine geçildi¤ini,
buras›n›n da yak›nda hizmete
aç›laca¤›n› kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da Fakültedeki
birimlerin s›ras›yla yenilenip modern
hale getirildi¤ini belirtti ve Mülkiyeli
olman›n bir onur oldu¤unu kaydetti.

Ankara Üniversitesi, Atatürk’ü
anma etkinlikleri kapsam›nda,
Üniversitemiz Türk ‹nk›lap Tarihi
Enstitüsü ö¤retim üyesi Prof. Dr. O¤uz
Aytepe’nin koleksiyonundan haz›rlanan
“Ölümünün 70. Y›l›nda Pullarla
Dünyada Atatürk” sergisini, 11-14
Kas›m 2008 tarihlerinde ilgililerinin
be¤enisine sundu. Rektörlük 100. Y›l
Fuayesi’ndeki serginin aç›l›fl›na Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ile Ankara Filateri Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Yahya Zabuno¤lu ve

koleksiyonerler kat›ld›.
Prof. Dr. Cemal

Talu¤ serginin aç›l›fl›nda
yapt›¤› konuflmada,
Prof. Dr. O¤uz
Aytepe’nin, 1975
y›l›ndan beri
koleksiyonculukla
ilgilendi¤ini, bu ifli de
akademik ilgi alan›yla birlefltirerek
Atatürk pullar› toplad›¤›n› söyledi. Bu
etkinli¤in toplum için de yararl›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, bu

sergiyi açt›¤› için Prof.
Dr. Aytepe’yi
kutlad›¤›n› sözlerine
ekledi.
Ankara Filateri
Derne¤i Baflkan› Prof.
Dr. Yahya Zabuno¤lu
da filaterinin asl›nda
çok önemli kültürel bir
alan oldu¤unu,

Türkiye’nin, özellikle Anadolu pullar›
aç›s›ndan 1863’ten beri dünya
filaterisinde çok önemli bir yer iflgal
etti¤ini belirtti. Atatürk pullar›n›n
dünya emisyonlar›n› sergiledi¤i için
Prof. Dr. Aytepe’ye teflekkür etti¤ini de
ifade eden Prof. Dr. Zabuno¤lu, bu tür
bir koleksiyonun pek fazla örne¤inin
olmad›¤›n›, koleksiyoncular›n
genellikle Türkiye’de bas›lan Atatürk
pullar›n› toplad›klar›n› ama dünyada
bas›lan Atatürk pullar›n›n sadece Prof.
Dr. O¤uz Aytepe’nin koleksiyonunda
oldu¤unu sözlerine ekledi.
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E¤itim Muhabirleri Rektörümüzle Tan›flt›
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AAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ 14 Kas›m 2008 tarihinde

düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile
önümüzdeki dönemde yap›lacak
çal›flmalar› anlatt›.

4400’’››nn  ÜÜzzeerriinnddee  GGaazzeetteeccii  KKaatt››lldd››
Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Nilgün

Halloran, Prof. Dr. Yasemin O¤uz ve
Dan›flmanlar› Doç. Dr. Argun Karacabey ile
Yrd. Doç. Dr. Nuran Y›ld›z’la birlikte 40’›n
üzerindeki muhabir ve kameraman›n
karfl›s›na ç›kan Prof. Dr. Talu¤, Türkiye’de
üniversitelerin toplumla bütünleflmesi
anlam›nda yeterince desteklenmedi¤ini
belirterek, Ankara Üniversitesi’nin
toplumla bar›fl›k, topluma daha aç›k, daha
iç içe olmas›n› istediklerini söyledi. Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin 1930’lu
y›llara ait bültenlerinde "Halk
Konferanslar› Dizisi" ile ilgili haberlere
rastlad›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤,
eskiden Ankara Üniversitesi ö¤retim
üyelerinin, Türkiye’nin çeflitli yerlerine
giderek halka kurslar, konferanslar
verdiklerini, bunu günümüzde de yapmak
istediklerini, vatandafllar için geziler ve
bilim akflamlar› düzenlenebilece¤ini,
böylece üniversiteyi daha iyi ifade
edebileceklerini belirtti.

ÇÇooccuukk  ÜÜnniivveerrssiitteessii
Çocuklarla ilgili projelerini de anlatan

Prof. Dr. Talu¤, bir Çocuk Üniversitesi,
hatta Çocuk Enstitüsü kurmay›
düflündüklerini, Ziraat Fakültesi’nde geçen
y›l aç›lan Toprak Bilim Okulu’na benzer
flekilde, astronomi, mühendislik, ses, ›fl›k,
çevre bilinci ve t›p gibi alanlarda bilim
okullar› açmak istediklerini de söyledi. Bu
okullarda çocuklar›n soru sorarak, sistem
kurarak, deney yaparak bilimi
ö¤reneceklerini, buralara devam eden
çocuklara da sertifika vereceklerini
kaydetti.

““AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,
AAnnkkaarraa’’nn››nn  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’ddiirr””
Ankara’daki kalk›nma çal›flmalar›nda

Ankara Üniversitesi’nin pay›n›n artmas›n›
istediklerini de anlatan Prof. Dr. Talu¤,
Ankara Üniversitesi’nin,
Ankara’n›n

Üniversitesi oldu¤unu belirterek, "Ankara
Çal›flmalar› Merkezi kuraca¤›z. Ankara
üzerindeki çal›flmalar› destekleyece¤iz.
Ankaral›lar›n yedi¤inin içti¤inin daha
güvenli olmas› konusunda bir görevimiz
oldu¤unu düflünüyoruz. G›dalar›n sat›ld›¤›
yerlerden numuneler alarak Ankaral›lar›n
güvenli g›daya eriflmesi konusunda
üzerimize düfleni yapmak istiyoruz. Bir de
Su Enstitüsü kurmak istiyoruz.
Çal›flmalar›m›z sonuna gelmek üzere"
dedi.

DDaahhaa  EEttkkiinn  UUzzaakkttaann  EE¤¤iittiimm
Türkiye’de yeni geliflen bir sistem olan

ve en baflar›l› örneklerinden biri de Ankara
Üniversitesi’nde bulunan Uzaktan E¤itimi
daha etkin kullanmak istediklerini de
anlatan Prof. Dr. Talu¤, "Uzaktan e¤itim,
Türkiye gibi bilgiye ulaflmaya çok ihtiyac›
olan bir toplumda, her türlü e¤itimde ve
sertifika program›nda yararlanmam›z
gereken bir sistem. TÖMER’in e¤itimlerini
uzaktan e¤itim yoluyla daha da
yayg›nlaflt›rmak istiyoruz" diye konufltu.

YYeennii  ÜÜnniivveerrssiitteelleerree  KKaattkk››
Ankara Üniversitesi’nin, üniversiteler

kurmufl bir üniversite oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Talu¤, flimdi de Türkiye’nin yeni

üniversitelerine katk›da
bulunmay› tarihi misyonuna
uygun bulduklar›n› ve yeni
kurulan üniversitelere
destek olacaklar›n› kaydetti. 
YYuurrtt  DD››flfl››nnddaa  YYeerrlleeflflkkeelleerr

Ankara Üniversitesi’nin,
giderek küreselleflen yüksek

ö¤retimde pay›n› artt›raca¤›n› ve yurt
d›fl›nda özellikle Balkanlar ve Kafkasya’da
yerleflkeler açaca¤›n› belirten Prof. Dr.
Talu¤, bu yerleflkeleri para kazanma
anlam›nda düflünmediklerini kaydetti.
Üniversitemizde son olarak kurulan Afrika
Çal›flmalar› Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi hakk›nda da bilgi veren Prof. Dr.
Talu¤, bu merkezin, Afrika tar›m›n› bilen
ziraatç›lar›n, tropikal hastal›klardan
anlayan doktorlar›n ve diplomatlar›n
yetiflmesine akademik katk› sa¤layaca¤›n›,
Afrikay› Türkiye’de, Türkiye’yi Afrika’da
tan›taca¤›n› vurgulad›.

Bir gazetecinin, Üniversitede meydana
gelen ö¤renci olaylar› hakk›ndaki sorusunu
da yan›tlayan Prof. Dr. Talu¤, baflkalar›n›
rahats›z etmeyen s›n›rlar içinde fikirlerin
ortaya konmas›n›n üniversite için de¤erli
oldu¤unu ama her düflüncenin de belirli
bir üslup içinde ortaya konmas›n›n önemli
oldu¤unu belirterek, "Üniversitede
e¤itimin aksamadan yap›lmas› da benim
görevim. Üniversitenin huzurunun
bozulmas›na izin vermeyiz. Her ö¤renci
bize emanettir. Üniversitemizin
ö¤rencilerine güveniyorum. Düflünce, ifade
etme anlam›nda oldu¤u müddetçe bu
üniversite yaflam›n›n parças›d›r" dedi.

Tan›flma toplant›s›na kat›lan Hürriyet
muhabiri Esra Kaya, ilk kez bu kadar s›cak
ve iletiflime önem veren bir rektörle
karfl›laflt›¤›n› söyledi. Üniversitenin,
ö¤renciler d›fl›ndaki vatandafllarla ilgili
çal›flma yapmak istemesinin, yeni yönetim
anlay›fl›n›n fark›n› gösterdi¤ini kaydetti.



Türkiye ile ‹sviçre aras›nda
iliflkilerin bafllamas›n›n 200. y›l›,

12 Kas›m 2008 tarihinde Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin, ATAUM Salonu’nda
düzenledi¤i toplant›yla kutland›.
Toplant›ya Üniversitemiz yöneticileri,
ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin yan›
s›ra, Türkiye’yi uzun y›llar yurt
d›fl›nda temsil eden büyükelçiler,
‹sviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter
Gyger de kat›ld›.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Celal Göle, bu toplant›y›,
‹sviçre’nin Ankara Büyükelçisi Gyger
ile yaklafl›k iki y›l önce
planlad›klar›n›, önümüzdeki günlerde
baflka bir göreve bafllayacak olan
Gyger’in Türkiye-‹sviçre iliflkilerini
doruk noktas›na ulaflt›rd›¤›n› söyledi.
Bu toplant›ya kat›lmas› planlanan
‹sviçre Federasyon Baflkan›’n›n ani bir
ifli ç›kt›¤› için ülkesine döndü¤ünü
belirten Prof. Dr. Göle, Baflkan›n,
Lozan Anlaflmas›n›n imzaland›¤›
masay› Türkiye’ye arma¤an olarak
getirdi¤ini, Büyükelçi Gyger’e, bu
gayretleri için de teflekkür etti¤ini
kaydetti. Bugünün ayn› zamanda
‹sviçre Büyükelçilerinin Atatürk’e
güven mektubunu sunduklar› gün
oldu¤unu da anlatan Prof. Dr. Göle,
Türkiye’nin ‹sviçre’den çok
etkilendi¤ini, hukuki etkileflim ve her
ikisi de AB ülkesi olmayan Türkiye ve
‹sviçre’nin AB’ye bak›fl›n›n bu
toplant›da ele al›naca¤›n› vurgulad›.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Cemal Talu¤ da konuflmas›nda,
iki y›l önce Üniverstemiz Hukuk
Fakültesi taraf›ndan ‹sviçre Medeni
Kanunu’nun kabulünün 80. y›l›

nedeniyle bir toplant› düzenlendi¤ini
belirterek, Siyasal Bilgiler Fakültesi
taraf›ndan da iki ülke iliflkilerinin 200.
y›l› nedeniyle bu toplant›n›n
düzenlenmesinin onur verici oldu¤unu
kaydetti. 

“Yar›n›n Diplomatlar›
O Masadan Feyz Alsa”
Medeni Kanun’un ‹sviçre’den
al›nmas›n›n Türkiye için bir devrim
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤,
Türkiye’nin kaderini belirleyen Lozan
anlaflmas›n›n imzaland›¤› masan›n
Türkiye’ye arma¤an edilmesine de
at›fta bulunarak, "Keflke o önemli
tarihi masa Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde olsa. Yar›n›n
diplomatlar› o masadan feyz alsa"
dedi. ‹sviçre’li diplomatlar›n Atatürk’e
güven mektubunu sunmas›ndan sonra
‹sviçre ile aram›zdaki iliflkilerin hep
sayg› çerçevesinde yürüdü¤ünü de
anlatan Prof. Dr. Talu¤, ‹sviçre ile
Türkiye aras›nda, her alanda oldu¤u
gibi yüksekö¤retim alan›nda da
önemli iflbirlikleri oldu¤unu
kaydederek, Ankara Üniversitesi’nin,
bilimsel alanda iflbirli¤ini gelifltirmek
için üzerine düfleni yapmaya haz›r
oldu¤unu sözlerine ekledi.

‹sviçre’nin Ankara Büyükelçisi
Walter Gyger ise Osmanl›lar
döneminde Türkiye’de ‹sviçre’nin bir
büyükelçili¤i olmad›¤›n›, ilk elçili¤in

Ankara’da aç›ld›¤›n› söyledi. Türkiye
ile ‹sviçre’nin geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de iflbirli¤ine devam etmesi
ve bunu di¤er ülkelere göstermesi
gerekti¤ini belirten Gyger, bundan
dünya bar›fl›n›n da büyük katk›
sa¤layaca¤›n› vurgulad›.

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi
Alev K›l›ç da konuflmas›nda
‹sviçre’nin sosyo-kültürel özelliklerini
de¤erlendirdi. ‹sviçre Medeni
Kanunu’nun Türkiye’de kabul
edilmesi nedeniyle ‹sviçre’de yaflayan
Türkler için bu ülkedeki yaflam tarz›na
adapte olman›n hiç zor olmad›¤›n›
belirten K›l›ç, 40-45 bin civar›nda
Türk vatandafl›n›n ayn› zamanda
‹sviçre’de çifte vatandafl oldu¤unu, bu
insanlar›n iki ülke aras›nda çok canl›
faaliyetler yapt›klar›n› anlatt›. Son üç
y›ld›r ‹sviçre’de Türk Günleri
düzenlediklerini de kaydeden K›l›ç,
Türklerin, uyum sa¤lam›fl sessiz
ço¤unluk oldu¤unu, ‹sviçre’de sesini
ç›karanlar›n, Türk ad› alt›ndaki
marjinal gruplar oldu¤unu, bu nedenle
‹sviçrelilerin kafas›ndaki Türk
imaj›n›n, "ülkesiyle kavgal› insanlar"
fleklinde oldu¤unu, Türk Günü’nde,
sessiz ço¤unlu¤un sesini
duyurabilmek ve ‹sviçrelilere
Türkiye’nin külterel zenginli¤ini
göstermek istediklerini sözlerine
ekledi.

Rektör Prof. Dr. Talu¤:

Keflke O Masa, SBF’de Olsa

“ “
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Ankara Üniversitesi ile Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›, hayvandan

insana geçen hastal›klarla mücadelede
iflbirli¤ini amaçlayan bir protokol
imzalad›. "Zoonoz Hastal›klar ile

Mücadelede ‹flbirli¤i" bafll›¤›n›
tafl›yan Protokol, Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde
(ATAUM), 6 Kas›m 2008 tarihinde
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ile Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Müsteflar› Vedat
Mirmahmuto¤lu taraf›ndan imzaland›.
Protokol törenine Avrupa Birli¤i
Komisyonu Temsilci Yard›mc›s› Tibor
Varadi, Dünya Bankas› Sürdürülebilir
Kalk›nma Bölüm Direktörü Peter
Thomson ile Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› yetkilileri kat›ld›.

Kufl Gribi ve ‹nsana Tesir Eden
Salg›na Karfl› Haz›rl›k ve Mücadele
Projesi kapsam›nda haz›rlanan
"Kamuoyu Bilgilendirme ve

Bilinçlendirme Materyallar›n›n"

tan›t›m›n›n da yap›ld›¤› törende bir
konuflma yapan Tibor Varadi,
hayvandan insana geçen hastal›klarla
ilgili mücadelenin en önemli
yanlar›ndan birinin kamuoyunu
bilgilendirmek oldu¤unu, bununla ilgili
çok say›da materyal haz›rlanarak
da¤›t›ld›¤›n› söyledi. Bu konuda
Türkiye’de yap›lan çal›flmalar›
desteklemeye devam edeceklerini
söyledi.

Kufl gribiyle mücadelede ülkelerin
birbirlerine yard›mc› olmalar›n›n
gerekti¤ini belirten Peter Thomson ise

dünyada 50 kufl gribi projesine destek
sa¤lad›klar›n›, bunlar aras›nda
Türkiye’nin taahhütleri ve önlemleriyle
örnek ülke oldu¤unu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤ da Üniversitemizin
daima Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›’yla çok yak›n iflbirlikleri
oldu¤unu, bu konudaki iflbirli¤ini daha
da artt›rmak istediklerini söyledi.
Hayvandan insana geçen hastal›klar
hakk›ndaki insan davran›fllar›n›n
de¤iflmesi için bu tür kampanyalara
ihtiyaç oldu¤unu kaydeden Prof. Dr.
Talu¤, ‹letiflim Fakültesi’nin genç ve
dinamik bir fakülte oldu¤unu, yurt içi
ve d›fl›nda çok baflar›l› ifller yapt›¤›n›
belirterek, gençlerin, sorumlu
gazetecilik anlay›fl›yla yetifltirildi¤ini
vurgulad›.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
Müsteflar› Vedat Mirmahmuto¤lu ise
Türkiye ile baflka ülkelerde bu tür
hastal›klar›n kamuoyuna duyurulmas›
konusunda önemli anlay›fl farklar›
oldu¤unu dile getirdi.

“‹letiflim Fakültesi
Tesadüfen Seçilmedi”

Geçen y›l kufl gribi ç›kt›¤›nda
Türkiye’nin tüm kurumlar›yla bir
mücadele yapt›¤›n›, hafta sonu ve
bayram demeden çal›fl›larak salg›n›n
önlendi¤ini belirten Mirmahmuto¤lu,
kampanya için Ankara Üniversitesi

‹letiflim Fakültesi’nin seçilmesinin
tesadüf olmad›¤›n›, burada yetiflen
genç gazetecilerin, bu tür hastal›klarda,
salg›nlardan etkilenen sektörlerin
haks›z yere yaflad›¤› darbeleri önceden
görmelerinin sa¤lanaca¤›n› sözlerine
ekledi.

Televizyoncu Tayfun Talipo¤lu da
olumlu fleylerin bas›n organlar›nda yer
almamas›ndan flikayet etti. Gazetelerde
ancak olumsuz fleylerin haber
olabildi¤ini anlatan Talipo¤lu, kufl
gribiyle ilgili haz›rlanan materyallerin
de televizyonlarda ancak gece geç
saatlerde yay›nlanaca¤›n›, belki
izlenmeyece¤ini ama y›lmamak ve
insanlar› bunlara al›flt›rmak gerekti¤ini
belirtti.

‹letiflim Fakültesi Neler
Yapacak?

Ankara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi’nin, projedeki sorumluluklar›
flu maddelerden olufluyor:

- Yerel ve ulusal medyan›n ilgili
konuda sorumlu gazetecilik anlay›fl›n›
gerçeklefltirmeye yönelik olarak e¤itim
seminerleri düzenlenmesi; 

- Gelece¤in gazetecilerinin,
ülkemizin yüksek ve stratejik
ç›karlar›n› göz önünde bulundurarak
konuya e¤ilmelerinin sa¤lanmas› ve
iletiflim fakülteleri ö¤rencileri aras›nda
halk sa¤l›¤› hassasiyetinin yarat›lmas›
amac›yla atölye çal›flmalar› ve di¤er

bilgilendirme faaliyetlerinin
gerçeklefltirilmesi; 
- Ankara Üniversitesi ve tüm
üniversitelerin ö¤rencilerine
aç›k olacak biçimde,
konuyla ilgili seçimli
derslerin e-ö¤renim
yollar›yla al›nabilmesi için
müfredat gelifltirilmesi.

Ankara Üniversitesi
ile Tar›m Bakanl›¤›
Aras›nda

Ankara

Üniversitesi

‹letiflim Fakültesi,

hastal›klar›n

önlenmesinde

kamu

fark›ndal›¤›n›n

artt›r›lmas› ve

etkin davran›fl

de¤iflikli¤ini

sa¤lamak üzere

çal›flmalar

yapacak.

Kufl Gribi
Protokolü
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Üniversitemiz ‹lâhiyat Fakültesi
Türk Din Musikisi Anabilim

Dal› Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Bayram
Akdo¤an (Ud) ve Ö¤retim
Görevlisi Fatih Koca (Solist ve
Ney), 25 Ekim 2008 tarihinde
Avustralya’n›n Sydney kentinde
"Opera&Koran Meet Gregorian and
Sufi Music-Unity Through Spiritual
Melody (Opera & Kur’an
Gregorian ve Sufi Müzikle
Bulufluyor-Kutsal Melodi
Arac›l›¤›yla Birlik)" isimli konsere
kat›larak tasavvuf müzi¤inden
örnekler yorumlad›lar. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› Sydney Din
Hizmetleri Atafleli¤i ve Islamic
Realm’in iflbirli¤i ile organize
edilmesi ve Avustralya’da ilk kez
düzenlenmesi bak›m›ndan önem
tafl›yan konser, City Recital Hall
Angel Place’de gerçekleflti.
Avustralya eski Baflbakan›n›n da
kat›ld›¤› konsere Avustralyal›lar

büyük ilgi gösterdi. Üç semavi
dinin kendi dinî müziklerini icra
etti¤i konser, farkl› din
mensuplar›n›n ayn› duygularla
salondan ayr›lmas›na vesile oldu.
Konserde dünyaca ünlü tenor
Rosario La Spina, Dr. Neil
McEwan’›n flefli¤inde Gregorian
Chant ve yönetmen Ros Horin ve
ayr›ca Türkiye’den Marmara
Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi Türk
Din Musikisi Anabilim Dal›
Baflkan› Doç. Dr. Ahmet Hakk›
Turabi (Kanun) ve Kur’an Okuma
Dünya Birincisi Ahmet Karal› yer
ald›.

Yrd. Doç. Dr. Bayram Akdo¤an
ve Ö¤retim Görevlisi Fatih Koca,
bu konserin d›fl›nda Melbourne,
Canberra ve farkl› yerlerde
Avustralya’da yaflayan
vatandafllar›m›z için düzenlenen
konserlerle de dinî müzi¤in güzel
örneklerini sundu.

Avustralya’da Tasavvuf Konseri

“Cumhuriyetimiz
85 Yafl›nda” 

Toplant›s› 
Yap›ld›

Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Hasan Âli Yücel Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi ile Yeni Kuflak

Köy Enstitüler Derne¤i Ankara
fiubesi, 24 Ekim 2008 tarihinde
ortaklafla “Cumhuriyetimiz 85

Yafl›nda: E¤itim ve Kültür
Politikalar›m›z” konulu bir toplant›

düzenledi. ATAUM salonundaki
toplant›da, “Cumhuriyet ve Estetik”,
“Cumhuriyet ve E¤itim Politikalar›”
ve “Cumhuriyet ve Halk Kültürü”

oturumlar›nda “Cumhuriyet ve
Resim”, “Cumhuriyetin Müzik

Devrimi”, “Cumhuriyet ve Estetik”,
“Cumhuriyet E¤itiminin Düflünsel

Temelleri”, “Güncel E¤itim
Sorunlar›na Analitik Bir Bak›fl”,

“Avrupa Gözüyle Cumhuriyet Öncesi
ve Sonraki Türk Kimli¤i”, “Halk

Kültüründen Anadolu Rönesans›na”
ve “Cumhuriyet ve Halkbilim”
konular›nda bildiriler sunuldu.

Toplant›daki konuflmalarda ve
bildirilerde, Cumhuriyetin ulusal

egemenlik felsefesi ile temel ilkesi
olan tam ba¤›ms›zl›k ve genel hedefi

olan ça¤dafl uygarl›k düzeyi
vurguland›.

5 Ekim Dünya Ö¤retmenler Günü
nedeniyle düzenlenen “Demokratik
E¤itim, Nitelikli Ö¤retmen”
konferans›, 8 Ekim 2008 tarihinde
Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nde gerçeklefltirildi.

Konferans›n, Mu¤la Milletvekili
Muharrem ‹nce, Van Milletvekili Özdal
Üçer ve ‹stanbul Milletvekili Ufuk
Uras’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›  ilk
oturumunda “Demokratik E¤itim ve
Nitelikli E¤itim” konusu;
Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nejla

Kurul, Gazi Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Naciye Aksoy ve
Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakültesi Araflt›rma Görevlisi Tar›k
Soydan’›n kat›ld›¤› ikinci oturumda da
“Türkiye’de Demokratik E¤itim,
Ö¤retmen Yetifltirme, Ö¤retmenlerin
‹stihdam Sorunlar›” irdelendi. Üçüncü
oturumda ise E¤itim-Sen Eski Genel
Baflkanlar› Y›ld›r›m Kaya ve Alaaddin
Dinçer, “E¤itim Süreçlerinde
Ö¤retmen, Ö¤renci, Veli Örgütlülü¤ü”
üzerine konufltu.

“Demokratik E¤itim, Nitelikli Ö¤retmen”

E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nden
Dünya
Ö¤retmenler
Günü
Konferans›
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Turizm Sektörüne Yeni Kalifiye Elemanlar

Ankara Üniversitesi’nin çeflitli
birimlerinin ortakl›¤›nda Manavgat
ÖRSEM’de düzenlenen turizm
kurslar›n› bitiren kat›l›mc›lar,
sertifikalar›n› alman›n mutlulu¤unu
yafl›yor.

Sürekli E¤itim Merkezi’nin
(ANKÜSEM)  koordinatörlü¤ünde
Beypazar› Meslek Yüksekokulu,
Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
ile Türkçe ve Yabanc› Dil Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER),
ülkemizin önemli turizm gruplar›ndan
Magic Life ile iflbirli¤inde
gerçeklefltirdi¤i "Turizm E¤itimi
Sertifika Program›"n› tamamlayanlara
sertifikalar›, Antalya Belek’te yap›lan
törenle verildi.

Magic Life tatil köylerindeki
çal›flan elemanlar›n kalitesinin
art›r›lmas› amac› ile gerçeklefltirilen

projenin e¤itimlerine Üniversitemizin
Manavgat ÖRSEM tesislerinde
geçti¤imiz fiubat ay›nda bafllanm›flt›.
Üç ayl›k teorik e¤itimin ard›ndan
programa kat›lanlar otellerde
gerçeklefltirdikleri staj e¤itimlerini
tamamlamalar› ile sertifika almaya
hak kazand›. E¤itime kat›lanlar›n
Turizm ve Otelcilik e¤itimlerini
Beypazar› Meslek Yüksekokulu
yürütürken, Rekreasyon e¤itimleri
Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
taraf›ndan verildi. Programa kat›lan
adaylara TÖMER taraf›ndan da temel
Almanca e¤itimi sunuldu.

Baflar›l› olan kursiyerlere
sertifikalar› 1 Kas›m 2008 tarihinde,
Üniversitemiz Rektör Dan›flman›
Doç. Dr. Argun Karacabey, Beypazar›
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal, ANKÜSEM

Müdürü Yard Doç.Dr. Deniz Billur ve
Magic Life Türkiye Finans Direktörü
Coflkun Özavnik taraf›ndan verildi.

Üniversite-‹fl Dünyas› iflbirli¤inin
turizm alan›ndaki ilk örne¤i olan
projenin ilk y›lki baflar›s›ndan sonra,
önümüzdeki y›lda da sürdürülmesine
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü ile
Magic Life yetkilileri aras›nda
yap›lan görüflmelerden sonra karar
verildi.

Üniversite ile ifl dünyas› iflbirli¤inin turizm alan›ndaki ilk örne¤i olan proje, Ankara Üniversitesi’nin Manavgat
ÖRSEM tesislerinde gerçeklefltirildi. 

Ç
in'in Beijing flehrinde, ABD
Fullbright Komisyonu ve Çin

Tsinghua Üniversitesi'nin ortaklafla
düzenledi¤i "Beyond Thoreau:
American and International
Responses to Nature" (Thoreau'nun
ötesinde: do¤a'ya verilen Amerikan
yan›t› ve uluslaras› cevaplar) adl›,
uluslararas› ekokritisizm konferans›
gerçeklefltirildi. Üniversitemiz Dil ve

Tarih-Co¤rafya Fakültesi ‹talyan Dili
ve Edebiyat› ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Nevin Özkan konferansa
“Stefano Benni'nin Eserlerinde
Ekoloji” konulu konuflmas›yla
kat›larak, Ankara Üniversitesi'ni
temsil etti ve ça¤dafl ‹talyan
edebiyat›n›n yazarlar›ndan Stefano

Benni'nin eserlerini çevreci bak›fl
aç›s›yla ele ald›. Edebiyat› ve do¤ay›
teorik, kültürel ve sosyal aç›lardan ele
alan sunumlar›n yan› s›ra,
konferansta, do¤an›n yok olufluna
dikkat çekmek için çeflitli sergiler,
tiyatro, dans ve konser etkinlikleri
düzenlendi.

Uluslararas›
Ekokritisizm
Konferans›’na
DTCF’den Kat›l›m



Yabanc› Ö¤rencilerimiz
Gözlemevi’ndeydi

Üniversitemizden, 7. Ankara Biyoteknoloji Günleri

Ü
niversitemizde e¤itim görmekte olan
Erasmus ve Uluslararas› De¤iflim

Ö¤rencileri’nin astronomiye ilgisini
art›rmak amac›yla AB E¤itim ve Gençlik
Programlar› Koordinatörlü¤ü ile D›fl
‹liflkiler Ofisi’nin öncülü¤ünde 3 Kas›m
2008 tarihinde Ankara Üniversitesi
Gözlemevi’nde bir gezi ve gözlem
etkinli¤i gerçeklefltirildi. Program, daha
önce Erasmus Program›yla Viyana
Üniversitesi’ne giden Fen Bilimleri
Enstitüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri
Anabilim Dal›’ndan Arafl. Gör. Asl›
Elmasl› taraf›ndan gerçeklefltirilen seminer
ile bafllad›. 2009 y›l›n›n "Dünya Astronomi
Y›l›" olarak ilan edilmesi ve 3 Kas›m 2008
tarihinin Venüs ve Jupiter gezegenlerinin
en net göründü¤ü günlerden biri olmas› bu
etkinli¤in anlam› aç›s›ndan önemliydi.
Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Tayvan, Japonya ve Güney
Kore’den gelen toplam 21  de¤iflim
ö¤rencimiz etkinli¤e kat›ld›. Etkinlik
süresince, ö¤rencilerin astronomi ve uzay
konusuyla oldukça ilgili olduklar›
gözlendi. Venüs ve Jupiter Gezegenlerini
teleskopla izleyen ö¤rencilerimiz hem
hat›rlayacaklar› güzel bir gün hem de
unutmayacaklar› bir deneyim yaflad›.

A
nkara Üniversitesi Biyoteknoloji
Enstitüsü taraf›ndan geleneksel

olarak yap›lan "Ankara Biyoteknoloji
Günleri"nin yedincisi bu y›l 13-14
Kas›m tarihleri aras›nda "Veteriner
Bilimlerinde Biyoteknoloji" temas›yla
gerçeklefltirildi. Hollanda Utrecht
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. J. A.
Lenstra’n›n "DNA Teknolojisinde
Çiftlik Hayvanlar› Moleküler
Çeflitlili¤i Çal›flmalar›ndan, Yeni
Geliflmelere" konulu bir bildiri sunarak
bafllatt›¤› Biyoteknoloji Günleri’nde
"Hayvan Geneti¤i", "Biyolojik ve
Farmakolojik Ürünler", "Hayvan
Sa¤l›¤›, Yetifltiricili¤i ve Eti¤i" ve
"G›da Mikrobiyolojisi ve Endüstriyel
Biyoteknoloji Uygulamalar›"
konular›nda bildiriler sunuldu. Prof.
Dr. Lenstra, hayvanlar›n geneti¤ine
iliflkin olarak Avrupa, Asya ve
Afrika’dan bilgiler al›narak bir
network oluflturuldu¤unu anlatt›.

Toplant›lar›n aç›l›fl›nda bir konuflma
yapan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Biyoteknoloji Enstitüsü’nün Türkiye
için çok önemli bir merkez oldu¤unu
ve Ankara Üniversitesi’nin de göz

bebe¤i birimlerinden biri oldu¤unu
söyledi. Biyoteknoloji Enstitüsü’ne her
zaman destek olunmas› gerekti¤ini
belirten Prof. Dr. Talu¤, art›k
gelenekselleflen Biyoteknoloji
Günleri’nin de devam ettirilmesi
gerekti¤ini söyledi. Biyoteknoloji
Enstitüsü’nün gelece¤i konusunda
önemli planlar› oldu¤unu da anlatan
Prof. Dr. Talu¤, çal›flmalar›n daha
ileriye götürülmesini hedeflediklerini,
bunu da Üniversitemiz bilim
insanlar›n›n katk›lar›yla yapmaya
çal›flacaklar›n› vurgulad›.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Asuman
Karakaya ise hayvan biyoteknolojisi
konusunda ülkemizin son 10-15 y›l›nda
kayda de¤er geliflmeler oldu¤unu,
bugün Biyoteknoloii Enstitüsü’nde
ticarilefltirilmifl ürüne yönelik
çal›flmalar›n sürdürüldü¤ünü söyledi.
Çal›flmalar›n, Fakültelerdeki
çal›flmalara paralel yürütüldü¤ünü de
belirten Prof. Dr. Karakaya, veteriner
biyoteknolojisinin de Biyoteknoloji
Enstitüsü’nün beklentisinin çok yüksek
oldu¤u bir alan oldu¤unu, bu alana çok
önem verdiklerini kaydetti.
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E
rasmus Program› çerçevesinde
Almanya-Leipzig

Üniversitesi’nde bir y›l
ö¤renim gören Veteriner
Fakültesi ö¤rencimiz Asl›
Gizem fien, e¤itiminin
yan›nda müzik alan›nda
da bir baflar›ya imza
att›. 
Ö¤rencimiz;
dünyada klasik
müzi¤in merkezi
olan, tarih boyunca çok önemli
müzisyenler ç›karm›fl ve  büyük
besteci Johann Sebastian BACH’›n
flehri olarak da bilinen Leipzig’te,
üniversite korosu ile konserler verdi.
Leipzig Üniversitesi Korosu’na
girebilmek için belirli seviyede müzik
bilgisi ve yetene¤ine sahip olmay›
gerektiren s›navda baflar›l› bulunan
fien koroya kabul edilerek Leipzig
Üniversitesi Akademik Y›l aç›l›fl
konseri (Gewandhaus), Leipzig
Operas› sezon aç›l›fl konseri (Oper
Leipzig), Bach Festivali
(Nikolaikirche), Händel Festivali
kapan›fl konseri (Halle-Galgenberg
Gorge), Almanya Baflbakan› Angela
Merkel’in fahri doktora unvan› ald›¤›

tören
(Altes Rathaus) gibi
önemli konserlerde, koro ile
birlikte yer ald›.
fien’in, Leipzig Opera Korosu ve
Leipzig Üniversitesi Korosu ile
birlikte seslendirdi¤i eserler aras›nda;
Wolfgang Amadeus MOZART
"Requiem KV 626" , Johann Sebastian
BACH "Weihnachts Oratorium BWV
248", "Matthäus Passion BWV 244"
ve "h-Moll Messe BWV 232" gibi
klasiklerin yan›nda, Richard
WAGNER’in "Die Meistersinger von
Nürnberg " (Nürnbergli Usta
fiark›c›lar) operas›ndan bir bölüm de
bulunuyor.

Ö¤rencimiz ayr›ca Leipzig
Müzik Okulu’nun kurdu¤u,
yabanc› müzisyenlerden oluflan
"Fremde Fremde" orkestras›na
gitar› ile kat›larak, tarihi bir
önemi bulunan "Gewandhaus"
konser salonunda bir konser
vererek bayra¤›m›z›n gururla
yer almas›n› sa¤lad›.
TRT Ankara Çoksesli Gençlik
Korosu’nda yer alan
ö¤rencimiz, halen Hacettepe
Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvar› yar› zamanl›

Klasik Gitar Sanat
Dal›’nda e¤itim görüyor.
Asl› Gizem fien’in bu baflar›s›,
Erasmus Program›’n›n yetenekli
ö¤rencilerimize yeni ufuklar açmas› ve
kendilerini gelifltirebilmelerine olanak
sa¤lamas› yönünden önemini bir kez
daha ortaya koydu.

Ayn› Zamanda Konservatuvar

Ö¤rencisi
Asl› Gizem fien, Ankara Üniversitesi
Önlisans ve Lisans E¤itim-Ö¤retim
Yönetmeli¤i'nin Madde 2.  (g) f›kras›
gere¤ince Devlet Konservatuvar›’ndan
seçmeli ders olarak Piyano, Diksiyon
Artikilasyon, Bireysel Ses E¤itimi,
Solfej ve Koro derslerini de al›yor. 

Erasmus Ö¤rencimiz, Almanya’da
Leipzig Üniversitesi Korosu’nda

Mozart Requiem, Peterkirche
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I
nternational Association of Students
in Agriculture and Related Sciences

(IAAS) üyesi Türkiye, Belçika,
Polonya ve Almanya’dan yaklafl›k 40
lisans ve lisans üstü ö¤rencinin kat›l›m›
ile 5-13 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
Belçika’da "Sharing Rural Diversity"
Projesi gerçeklefltirildi.  Avrupa Birli¤i
Gençlik Hareketi Programlar› (Youth
in Action) kapsam›nda dört paydafl
ülke taraf›ndan haz›rlanan ve Belçika
ekibinin ev sahipli¤inde gerçekleflen
de¤iflim program›na, ülkemizi temsilen
2007 y›l› itibariyle, merkezi Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinde
yerleflik olarak kurulan ve ayn› y›l
itibariyle de IAAS World (International
Association of Students in Agriculture
and Related Sciences)’ün resmi flubesi
olarak faaliyet gösteren IAAS Türkiye
üyesi 10 ö¤rencimiz kat›ld›.

Belçika’n›n farkl› bölge, kent ve
k›rsal alanlar›nda toplam sekiz günde
gerçeklefltirilen proje, tar›m alan›nda
e¤itim görmekte olan gençlerin, k›rsal
alanlar›n gerçekleriyle tan›flmalar›,
Belçika’n›n k›rsal alanlar›ndaki çevre
ve toplumun çeflitlili¤ini tecrübe
etmeleri, problem ve zorluklar›n tespit
edilmesi ve bu sorunlara çözüm
üretmek için fikir al›flveriflinde

bulunulmas› amac›n› tafl›yor. Ayr›ca,
kültürleraras› bir platformda bir araya
gelerek gençler yoluyla karfl›l›kl›
hoflgörü ve iflbirli¤inin tesis edilmesine
katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Kültürleraras› Anlay›fl›n

Gelifltirilmesi Amaçlan›yor
‹ki bölüm halinde gerçeklefltirilen

proje faaliyetlerinin birinci k›sm›nda
tak›m olma, kültürleraras› karfl›l›kl›
anlay›fl› gelifltirme, bilgi ve beceri
paylafl›m›n› artt›rma ve farkl› co¤rafya
ve kültürlerden gelen insanlar›
yak›nlaflt›rmak hedefli çal›flmalar
yap›ld›. ‹kinci bölümde ise k›rsal
alanlar›n özellikleri ve çeflitlilikleri
üzerinde duruldu ve Belçika’da
tar›msal faaliyet gösteren iflletmeler
bünyesinde sezonluk iflçi olarak
çal›flmakta olan iflçi gruplar›yla birlikte
tiyatro çal›flmalar› yap›ld›. IAAS
Türkiye, projenin ikinci bölümündeki
çal›flmalar›n tasar›m› ve yönetilmesi
konusunda liderlik görevini üstlendi ve
özellikle proje kat›l›mc›lar›na yönelik
çal›fltay ve sezonluk iflçilerle birlikte
yap›lan tiyatro çal›flmalar› konusunda
en etkin rolü baflar›yla gerçeklefltirdi.
Proje kapsam›nda AB Komisyonuna
bir teknik gezi gerçeklefltirilerek

kurumlar›, Türkiye ve AB iliflkileri ile
AB’de göçmen iflgücü ve iflgücü
hareketlili¤i konular›nda bilgi al›flverifli
ve tart›flmalarda bulunuldu. Ayr›ca
çeflitli tar›msal iflletmeler (Agro-turizm,
Organik koyun çiftli¤i, elma üretim ve
paketleme iflletmesi, reçel ve bira
fabrikalar›), taze meyve - sebze
kooperatif ve mezat› ziyaret edilerek
teknik incelemelerde bulunuldu.

Projenin, k›rsal alan tan›m› ve
koflullar›n ülkelere göre nas›l
farkl›laflt›¤›n›n tecrübe edilmesi
amac›yla 2009 y›l› içerisinde ayn›
ülkelerin kat›l›m› ile ülkemizde,
Almanya ve Polonya’da da benzer
temalarla uygulanmas› planlan›yor.

IAAS Türkiye, daha önce de yurt
içi ve yurt d›fl› birçok aktivite
gerçeklefltirdi. Bunlar; PCM (proje
döngüsü yönetimi) e¤itimi, tar›m ve
çevre iliflkileri konulu seminerler
dizisi, dünya kad›nlar günü için kad›n -
erkek iliflkileri ve kad›n›n yeri konulu
söylefliler ile kat›l›m gösterilen IAAS
Avrupa Yöneticileri Toplant›s›
(Yunanistan), IAAS Akdeniz Bölge
Toplant›s› (Portekiz) ve ilk kez 2007
y›l›nda ülkemizde ZiFTT/IAAS
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen 2. IAAS
Sanat Festivali (ABD).

Ziraat Fakültesi’nde Yerleflik IAAS Türkiye’den, AB Gençlik Projesi

“K›rsal Çeflitlili¤i Paylaflmak”

Do¤adan Tar›ma -
Bitkisel Kökenli

Pestisitler Çal›fltay›
Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümünde
15-16 Eylül 2008
tarihinde
gerçeklefltirildi. Farkl›
üniversitelerden
yaklafl›k 80 bilim
adam›n›n kat›ld›¤› ve üç yabanc›
uzman›n da sunufl yapt›¤› toplant›da,
son y›llar›n tar›m sektöründe çok fazla
tart›fl›lan bir konusu olan bitkisel
orijinli pestisitler (zararl›

organizmalar› engellemek, kontrol

alt›na almak, ya da zararlar›n›

azaltmak için kullan›lan madde ya

da maddelerden oluflan kar›fl›mlar)

konusunda bilgi al›flveriflinde
bulunuldu.

Çal›fltaya yurtd›fl›ndan Dr. Graham
Moores (Rothamsted Research
–‹ngiltere), Prof. Dr. Mark Whalon
(Michigan State Üniversitesi-ABD) ve
Dr. Giovanna Delogu (CNR Sassari –
‹talya), yurtiçinden  ise TÜBA Üyesi
Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Nezhun Gören ve Gaziosmanpafla
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayhan
Gökçe tebli¤li olarak kat›ld›. 

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma
Bölümü ö¤retim elemanlar› Prof. Dr.
Neflet K›l›nçer ve Prof. Dr. M. Oktay
Gürkan’›n görev ald›klar› Bitkisel
Orijinli Pestisitler Araflt›rma Uygulama
Merkezi adl› DPT projesi, bu
çal›fltayda, ülkemizin de¤iflik
üniversitelerinden bilim insanlar›na
tan›t›ld› ve bu merkezde yap›labilecek
ortak çal›flmalar konusunda görüfller
paylafl›ld›.

Bitkisel Kökenli Pestisitler Çal›fltay›
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‹letiflim’den,
Uluslararas›
Üç Proje

‹letiflim Fakültesi DIGITAS’a Ortak

‹letiflim Fakültesi ö¤renci
topluluklar›ndan Uluslaras› Araflt›rma

ve Gelifltirme (UARGE) Toplulu¤u,
Ulusal Ajans taraf›ndan kabul edilen ve
desteklenen üç Gençlik De¤iflim
Projesi’ni hayata geçirdi.

"Avrupal› Gençlik Film

fieritleri’nde - European Youth On

The Film Ribbons" adl› proje 18-26
A¤ustos 2008 tarihinde gerçeklefltirildi.
Projeye ‹talya, Romanya, Portekiz ve
Slovenya’dan alt›flar kiflilik gruplar
dahil oldu. Projenin amac›, Ortak
Avrupa Bilinci’ni yans›tan k›sa filmler
çekmek ve Kültürleraras› Diyalog’un
güçlenmesini sa¤lamakt›. Proje
kapsam›nda çekilen dört k›sa film, 25
A¤ustos’ta K›z›lay Büyülü Fener
Sinemas›’nda gösterildi. 

UARGE Toplulu¤u’nun di¤er
projesi olan "Yar›n› fiekillendirmek,

S›n›rlar› Aflmak - Shaping the

Future, Transcending the Borders"

de 30 A¤ustos -10 Eylül 2008
tarihlerinde gerçeklefltirildi. Almanya,
Letonya ve Romanya’dan gelen befler
kiflilik ekipler ile gerçeklefltirilen
projenin amac›, "sosyal hayattan
d›fllanm›fl", "dezavantajl› çocuklar›n"
sosyal hayata dahil edilmesine katk›da

bulunmakt›. Proje kapsam›nda tiyatro,
resim, puzzle ve foto¤raf çal›flmalar›
Çocuk Ergen Dan›flma ve Dayan›flma
Merkezi’nden (ÇEDAM) gelen baz›
çocuklar ve gruplar›n ortak kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. 

Medya, Gençlik ve Demokrasi

Projesi ise Portekiz, Romanya,
Avusturya ve Yunanistan’›n
ortakl›¤›nda 20-26 Ekim 2008 tarihleri
aras›nda Ankara’da gerçeklefltirildi.

Türk Demokrasi Vakf›, Parlamento
Muhabirleri Derne¤i ve Ankara
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nin
deste¤i ile yürütülen Proje, AB E¤itim
ve Gençlik Programlar› Merkezi
Baflkanl›¤› (Türk Ulusal Ajans›) ve
Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse
edildi. Proje kapsam›nda Avrupa
ülkelerinden gelen kat›l›mc›lar ve
topluluk üyeleri ile destekçi kurulufllar,
çeflitli atölye çal›flmalar› yaparak
"Medya’n›n Gençler Üzerindeki

Etkileri ve Demokratik
Kat›l›ma Teflviki" gibi
konular› uluslararas›
boyutta tart›flma, bilgi
ve deneyimlerini
paylaflma imkan› buldu.
Proje ortaklar›n›n
deste¤i ile "Medya,
Gençlik ve Demokrasi
Paneli" 23-24 Ekim

2008 tarihlerinde Hukuk Fakültesi
Mahmut Esat Bozkurt Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirildi.

"Medya, Gençlik ve Demokrasi"
projesinin amac›, gençlerin
çevrelerinde olup bitenlere karfl› daha
duyarl› olmalar›n› sa¤lamak ve
uluslararas› platformda benzer
sorunlar› tart›flarak karar alma
süreçlerine etkide bulunmalar›n› teflvik
etmek. Proje kapsam›nda düzenlenen
panele, destekçilerden temsilciler,
akademisyenler, medya mensuplar›,
siyasetçiler, sivil toplum kurulufllar›,
ö¤renci konsey ve topluluk temsilcileri
kat›ld›.

Tüm dünyada, gençlerin var olan
siyasi sorunlara ve demokrasi bilincine
karfl› duyars›zlaflmas›n›n nedenleri ve
medyan›n bu konu üzerindeki etkisi
araflt›r›ld›. Avrupal› gençlerle bu ortak
sorunu konuflarak, gençleri uzak
kald›¤› siyasete yak›nlaflt›rmak ve
medyan›n bu konu üzerindeki etkisinin
fark›ndal›¤›n› artt›rmak, bilinçli bir
toplumun önceli¤inin gençler oldu¤unu
bilerek gençli¤in siyasete kat›l›m›n›
artt›rmak ve bu sayede de daha bilinçli
bir yaflama ad›m atmalar›n› sa¤lamak,
toplumlarda kamuoyunu oluflturan
iletiflim araçlar›n›n demokratik
kat›l›mdaki yerini belirlemek, projenin
hedeflerini oluflturdu. 

“Avrupal› Gençlik Film fieritlerinde”

“Yar›n› fiekillendirmek, S›n›rlar› Aflmak”

‹ letiflim Fakültesi, yürütücülü¤ünü
Romanya’da bulunan Epsilon III

adl› kuruluflun gerçeklefltirece¤i ve
Belçika, ‹talya, ‹spanya, Portekiz,
Litvanya ve Türkiye ortakl›¤›nda
yürütülecek olan "DIGITAS: Digital
Asylum - Seekers - Media Education
Crash Course for Parents and
Grandparents" bafll›kl› projede Türkiye

orta¤› olarak faaliyet gösterecek.
Projenin ilk çal›flma toplant›s› 30 Ekim
- 1 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda
Brüksel’de gerçeklefltirildi.

Proje kapsam›nda ebeveynler ve
ileri yaflta eriflkin gruplar ile çal›flan
e¤itimcilerin çoklu-medya ve say›sal
teknolojilerin kullan›m› konusunda
e¤itim almak isteyen eriflkinlere

uygulayabilecekleri h›zland›r›lm›fl bir
e¤itim paketi haz›rlanmas›
hedefleniyor. ‹ki y›l sürecek projenin
tüm aflamalar›na katk› sa¤layacak olan
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi,
e¤itim paketinin gelifltirilmesi ve
yararlan›c›lar için destek içeriklerinin
haz›rlanmas› aflamas›nda aktif rol
oynayacak. 
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

‹zci Grubu Yeni Üyeleri Aralar›nda Görmek ‹stiyor
“Haydi Siz de Gölgenizi Do¤aya Düflürün”

Prof. Dr. Giray; “Kültürel Bellek ‹çin
En Uygun Co¤rafya Türkiye”

KK››zz››llaayy  HHaaffttaass››,,
Gelifltirme Vakf›
Okullar›nda Kutland›

Üniversitemiz ‹zci Grubu, 23-26
Ekim 2008 tarihinde, Çamkoru

izcilik tesislerinde gerçeklefltirdi¤i
temel e¤itim kamp› ile önceden
izcilik bilgisi olan yada olmayan
üniversite ö¤rencilerimizle, Ekip
Çal›flmas› ve Liderlik konular›ndaki
e¤itimlerine, her y›l oldu¤u gibi bu
ö¤retim y›l›nda da bafllad›.

Üniversitemizin her fakülte ve
yüksekokulundan gençleri aralar›nda
görmek istediklerini dile getiren
‹zciler çal›flmalar›n›, Ziraat Fakültesi
Zootekni Binas› alt›ndaki izci
odas›nda, her pazar saat 12:00'deki

toplant›lar›yla sürdürüyor. ‹zcilerin
slogan› flöyle:

"Haydi, sizler de gölgenizi
do¤aya düflürün..."

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü, 5-7 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda "III. Uluslararas› Genç Sanat
Tarihçileri Sempozyumu"nu düzenledi.
Yurt d›fl›ndan ve Türkiye’nin de¤iflik
yerlerinden genç bilim insanlar›n›n
kat›ld›¤› sempozyumda dokuz
oturumda 43 bildiri sunuldu.
Sempozyumda, Serkan Sunay’›n
sundu¤u "Tokat Anonim Han Ejderli
Kap› Mentefleleri"nden, Mustafa
Beyaz›t’›n sundu¤u "Bursa Yeflil Camii
Kalemifli Süslemeleri"ne, Serap
fiimflek’in sundu¤u "1930’larda
Türkiye’de Sanat Devlet ‹liflkisi"ne, A.
Hande Orhan’›n sundu¤u "Bedri
Rahmi Eyübo¤lu Sanat›nda Türk Halk
Sanat› ‹zleri"ne, Cihan Çolak’›n

sundu¤u "Üniversite Sanat
Müzeleri"ne kadar birbirinden ilginç
bildiriler yer ald›.

Sempozyumda bir konuflma yapan
Düzenleme Komitesi Baflkan› Prof. Dr.
K›ymet Giray, kültürel bellek için en
uygun co¤rafyan›n Türkiye oldu¤unu,
ard arda gelen kültürel dokunun,
dünyan›n yaflam kültürünü ortaya
koydu¤unu söyledi.

DTCF Dekan› Prof. Dr. Sekine
Karakafl da sanat tarihi konusunda
yaz›lan makalelerin çok önemli
oldu¤unu kaydetti. Bu alanda yaz›lan
her makalenin orijinal özellik tafl›d›¤›n›
belirten Prof. Dr. Karakafl, bu
makalelerin, Türkiye’nin ad›n› dünyaya
duyurmas›na da büyük önem tafl›d›¤›n›
vurgulad›.

29 Ekim - 4 Kas›m tarihleri
aras›nda yer alan K›z›lay Haftas›, bu
y›l Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Özel ‹lkö¤retim Okulu’nda da
coflkuyla kutland›. Görevli
ö¤retmenler Baflak Tuncay ve
Handan Yard›mc› bu haftay›
kutlarken Türk K›z›lay Derne¤i'nin
kurulufl amac›n›n ve kan ba¤›fl›n›n
öneminin bilincini oluflturmay›
amaçlad›lar. Bu amaç do¤rultusunda
Türk K›z›lay Derne¤i ile iflbirli¤i
yap›larak 31 Ekim günü Okulda kan
ba¤›fl› etkinli¤i düzenlendi. Okul
personeli, ö¤retmenleri ve velilerin
kat›ld›¤› etkinlikte 30 yetiflkin kan
ba¤›fl›nda bulundu. Kan ba¤›fl›, gün
boyunca devam ederken, birinci
s›n›flardan sekizinci s›n›flara kadar
tüm s›n›flar kan ba¤›fl› yap›lan
ortam› ziyaret ederek nas›l yap›ld›¤›
hakk›nda bilgi edindi.

Ö¤renciler,  gelecek y›lki K›z›lay
haftas› slogan›n›n “Yaln›z sen kan
vermekle kalma, etraf›ndakileri de
teflvik et” fleklinde olmas›n› istediler.


