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AFR‹KA ÇALIfiMALARI MERKEZ‹ AÇILDI

A
nkara Üniversitesi, Afrika k›tas›
hakk›nda bilimsel araflt›rmalar

yapmak, bu alanda araflt›rmac›lar
yetifltirmek, bir Afrika kütüphanesi,
arfliv ve dokümantasyon merkezi
oluflturmak, ulusal ve uluslararas›
bilimsel toplant›lar düzenlemek ve
Afrika’n›n Türkiye’de daha genifl bir
anlamda tan›nmas›na yönelik
çal›flmalar yapmak üzere kurdu¤u
Afrika Çal›flmalar› Merkezi’ni,
3 Aral›k 2008 tarihinde
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, YÖK
Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan
ve Afrika ülkelerinin ülkemizdeki
diplomatik temsilcileri ile
Üniversitemiz yöneticilerinin
kat›ld›¤› bir törenle hizmete açt›.

Afrika ile Türkiye aras›nda
bilimsel ve akademik alanda yeni ve
güçlü bir köprü oluflturmak amac›yla
kurulan Merkez, yurtiçi ve özellikle
yurt d›fl›nda üniversiteler, enstitüler,
araflt›rma merkezleri ve di¤er ilgili
kurumlarla iflbirli¤i yapacak. Ankara
Üniversitesi’nin Kuleli Sokak 42
numaradaki Kültür ve Sanat Evi’nin
(ANKÜSEV)

bir bölümünde hizmet sunacak olan
Merkezin Müdürlü¤ünü Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Melek F›rat, Müdür
Yard›mc›l›¤›n› da Dr. Reflat Bar›fl
Ünlü yürütecek.

“Ankara Üniversitesi’nin

Afrika’ya Olan ‹lgisi Yeni

De¤il”

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Merkezin aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, Ankara Üniversitesi'nin
Afrika'ya olan ilgisinin pek yeni
olmad›¤›n› belirterek flunlar› söyledi:

“Ço¤unuz hat›rlayacaks›n›z. Ben
de Prof. Dr. Türkkaya Ataöv'ün
çal›flmalar›n›, kitaplar›n›, özellikle
Afrika uluslar›n›n kurtulufl
mücadeleleriyle ilgili uzun
çal›flmalar›n› ve di¤er eserlerini
önceki y›llar›mdan hat›rl›yorum.
Bunlar Ankara Üniversitesi'nin, çok
bafl›ndan beri Afrika'ya olan ilgisini
bilim adamlar› seviyesinde
gösteriyordu. Bugün de bu çal›flmalar
bir Merkez çerçevesinde

yap›lacakt›r.”
Afrika Çal›flmalar›

Merkezi’nin, Afrika
ülkeleriyle olan iliflkilerimizin

bilimsel-akademik boyutuna
önemli katk›larda bulunmas›n›n

en samimi arzusu oldu¤unu da
vurgulayan Cumhurbaflkan› Gül,

“Ankara Üniversitesi gibi büyük,
köklü, önemli birikime sahip bir
üniversitenin bölgesel ve uluslararas›
konularda araflt›rmalar yapmas›,
katk›lar sa¤lamas› muhakkak ki
kendisinden beklenen hizmetlerden
biridir. Bunlar› daha önce birçok
örnekleri oldu¤u gibi flimdi Afrika
çerçevesinde gerçeklefltirmektedirler.
Bu bak›mdan baflta Say›n Rektör
olmak üzere, ona destek veren
herkese bir kez daha teflekkür ediyor
ve tebriklerimi ifade ediyorum” dedi. 

“Afrika K›tas› Türkiye’de

Yeterince Tan›nm›yor”

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ da
konuflmas›nda, Türkiye ile Afrika
k›tas› aras›nda tarihten gelen yak›n
iliflkilerin bulundu¤unu söyledi.
Bugün birçok Afrika ülkesi
vatandafl›n›n, gerek e¤itim, gerekse
çal›flma için ülkemizde bulundu¤unu
belirten Prof. Dr. Talu¤, “Birçok
Türk vatandafl› da yine ayn› flekilde
Afrika ülkelerinde yaflamaktad›r. Son
on y›lda Hükümetlerimizin Afrika’ya
aç›l›m politikas› bu k›ta ülkeleriyle
iliflkilerimize yeni bir ivme
kazand›rm›flt›r. Buna koflut olarak
ekonomik iliflkilerimiz de
geliflmektedir. Ancak aynan›n bir de
di¤er bir yüzü vard›r. Tüm olumlu
iliflkilere ra¤men Afrika k›tas›

Cumhurbaflkan› Gül taraf›ndan aç›lan Ankara Üniversitesi Afrika Çal›flmalar› Merkezi, yurtiçi ve
özellikle yurt d›fl›ndaki üniversiteler, enstitüler, araflt›rma merkezleri ve di¤er ilgili kurumlarla

iflbirli¤i yapacak; bu alanda araflt›rmac›lar yetifltirecek, bir Afrika kütüphanesi, arfliv ve
dokümantasyon merkezi oluflturacak, ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant›lar düzenleyecek
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Türkiye’de yeterince
tan›nmamaktad›r. Genel bilgiler
d›fl›nda var olan dostlu¤umuzu
perçinleyecek akademik çal›flmalar
ve kültürel iflbirli¤i s›n›rl› kalm›flt›r.
Bu eksikli¤in bilinciyle ve
iliflkilerimizi daha sa¤lam temellere
oturtmak arzusuyla harekete geçen
Ankara Üniversitesi’nin, Afrika
Çal›flmalar› Merkezi’ni kurmakla
öncü ve önemli bir ad›m att›¤›na
inan›yoruz” dedi.

Merkezin amac›n›n, Afrika
k›tas›n› ö¤renmek oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Talu¤ sözlerini flöyle
sürdürdü:
“Bu do¤rultuda, çeflitli bilim
dallar›nda Afrika uzmanlar›
yetifltirmeyi, Afrika araflt›rmalar›
yürütmeyi ve desteklemeyi, Afrika
ile ilgili güncel ve tarihi verileri
toplayarak Türkiye’de eksikli¤ini
gördü¤ümüz bir Afrika kütüphanesi,
arfliv ve dokümantasyon merkezi
oluflturmay› hedefliyoruz. Afrika
ülkelerinde Türkiye’nin, Türkiye’de

Afrika’n›n
daha
yak›ndan
tan›nmas›na
katk›da bulunmak
da amaçlar›m›z
aras›ndad›r. Bir baflka
amac›m›z ise Afrika’da çal›flan
ya da çal›flmak isteyen özel ve
kamu kurulufllar›na dan›flmanl›k
hizmeti vermektir.”

“‹çe Kapanmayaca¤›z”

Prof. Dr. Talu¤, hedeflere ulaflman›n,
ancak çok yönlü ve verimli bir
iflbirli¤inin hayata geçirilmesiyle
mümkün olaca¤›n› da belirterek,
“Merkezimiz içine kapal› bir kurum
olmayacakt›r. Afrika üniversiteleriyle
yo¤un bir iflbirli¤ini, birlikte çal›flma
gruplar› oluflturarak ortak çal›flmalar
yapmay› planl›yoruz. Dünya’da
Afrika konusunda çal›flan enstitüler
ve araflt›rma kurulufllar›yla iflbirli¤ine
önem veriyoruz. Avrupa Birli¤i’nin
Afrika programlar›na kat›lmay›

istiyoruz. Devletimizin çeflitli
birimleriyle birlikte çal›flmay›
arzuluyoruz. Ankara’da bulunan
Afrika’n›n ve di¤er ülkelerin
büyükelçilikleriyle ve ilgili
uluslararas› kurulufllarla yak›n
çal›flmalar yapmay› tasarl›yoruz”
dedi.

Madagascar: Devlerin Ülkesi

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve
konuklar daha sonra, Merkezin
kütüphanesini ve Dr. Cem Talu¤’un
Madagascar’da çekti¤i foto¤raflardan
oluflan “Madagascar: Devlerin
Ülkesi” adl› foto¤raf sergisini de
gezdi.
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Özellikle nöroendokrin tümörler ile
intestinal tümörlerin karaci¤ere

metastazlar›nda ve karaci¤erin primer
tümörlerinde cerrahi ve kemoterapi
gibi tedavi yöntemlerinden fayda
göremeyecek olgularda, Avrupa’da pek
çok merkezden çok yap›lan vaka adedi
ile Üniversitemiz Radyodiagnotik

Anabilim Dal› Vasküler Giriflimsel

Bölümü, tedavi sonuçlar›, teknik
baflar› ve ekip çal›flmas›n›n en güzel
örne¤ini göstererek Avrupa’da
referans merkezi kabul edildi. 
Bundan alt› ay gibi k›sa sürede
Türkiye’de efl zamanl› birkaç merkezde
bafllayan bu tedavide nükleer t›p
uzmanlar› ve giriflimsel radyologlar›n
birlikte çal›flmas› sonucu bu baflar› elde
edildi. 
Y 90 radyoaktif maddenin mikro
partiküller halinde karaci¤erin damar›
kateterize edilip selektif tümörü
besleyen damarlara verilmesi ile
yap›lan tedavinin erken ve geç takip
sonuçlar› da yüz güldürücü bulundu. 
Nükleer T›p Anabilim Dal›ndan Doç.
Dr. Özlem Küçük’ün takip etti¤i,
Radyodiagnostik Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Sad›k Bilgiç’in
uygulad›¤› tedavinin baflar›l› sonuçlar›
nedeni ile Üniversitemiz T›p Fakültesi

‹bn-i Sina Hastanesi, kanser
araflt›rma projelerinin
yürütülece¤i klinik olarak
seçildi.
Radyoloji, cerrahi, nükleer t›p
ve onkoloji uzmanlar›n›n
bulundu¤u bir heyet taraf›ndan
yap›lan operasyon heyetinin
baflkan› Radyodiagnostik
Anabilim Dal› Baflkan› Prof.

Dr. Sad›k Bilgiç,
bu yöntemin,
hastaya sunulan
alternatif
olmad›¤›n›
belirterek flunlar›
söyledi:
“Mutlaka di¤er
yöntemlerin
uygulanmas› mümkün olmayan
hastalara yap›lmal›d›r. Radyonüklit
tedavi yönteminin uygulanmas›,
ba¤›rsak, meme gibi çeflitli kanser
tümörlerinin karaci¤ere metastaz
yapmas›, karaci¤erdeki tümörün
yerinin cerrahi müdahale aç›s›ndan risk
tafl›mas›, tümörün büyüklü¤ü ve
yay›ld›¤› alan›n riskli olmas›, hastan›n
ömrünü uzatmaya ve yaflam kalitesini
artt›rmaya yönelik olarak di¤er
yöntemlerin s›n›rl› kalmas› halinde

do¤ru olacakt›r.”
Yöntemin ABD’den hemen sonra,
bundan alt› ay kadar önce ‹bn-i Sina
Hastanesi’nde baflar› ile yap›ld›¤›n›
bildiren Prof. Dr. Bilgiç, yönteme
iliflkin e¤itimin verildi¤i ‹spanya,
Almanya ve ABD’li hekimlerden
oluflan bilimsel heyet taraf›ndan
Avrupa’da “Referans Merkezi”
seçildiklerini vurgulad›.
2008 Nisan›ndan bugüne 30’dan fazla
hastaya bu yöntemin uyguland›¤›n› da
bildiren Prof. Dr. Bilgiç, tedavi
öncesinde hastaya daha önceden anjiyo
yap›larak damarlar›n›n yap›s›n›n
incelendi¤ini, operasyonun bölgesel
anestezi alt›nda yap›ld›¤› ve yaklafl›k
bir saat sürdü¤ünü söyledi.

‹bn-i Sina Hastanesi, Kanser Araflt›rmalar›n›n
Referans Merkezi Oldu



Türkiye’nin sosyal bilimler
alan›nda en köklü yüksek

ö¤retim kurumu olan Mülkiye-
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, kuruluflunun 149’ncu
y›l›n› 4 Aral›k 2008 tarihinde
düzenledi¤i bir törenle
kutlad›.

Dilruba Amanullaeva
yönetimindeki Ankara
Üniversitesi Devlet
Konservatuvar›
Korosu’nun bir konser
verdi¤i törende,
mezuniyetlerinin 50’nci
y›l›n› kutlayan Siyasal
Bilgiler Fakültesi
mezunlar›na birer plaket
sunuldu. Mülkiyeliler Birli¤i
Vakf› “Mülkiye Ödülü” ise
Prof. Dr. Korkut Boratav’a
verildi.

“55 Ö¤renci Yurt

D›fl›nda E¤itim

Görüyor”

Törende bir konuflma yapan
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Celal Göle, Fakültede son
bir y›lda yaflanan geliflmeleri ve
geliflen yurtd›fl› e¤itim olanaklar›n›
anlatt›.  Prof. Dr. Göle, Fakültede
e¤itim gören yaklafl›k 2000
ö¤rencinin 242’sinin yabanc› uyruklu
oldu¤unu belirterek, “Bu ö¤renciler,
dünyan›n 49 de¤iflik ülkesinden
gelerek Fakültemize ö¤renci
olmufllard›r. Bu 242 ö¤rencinin
Fakültemizden baflar›l› bir flekilde
mezun olduktan sonra, iyi birer
Mülkiyeli olarak,  ülkelerinde en üst
görevlere geleceklerine yürekten

inan›yorum” dedi. Prof. Dr. Göle,
Üniversitemizin Avrupa Üniversiteler
Birli¤i’ne ve Erasmus programlar›na
üye olmas› ile baflar›l›
ö¤rencilerimizin yurtd›fl›nda AB’ye
dahil ülkelerde bir ya da iki yar›y›l
e¤itim görebilmelerinin ve bu
ülkelerin üniversitelerinde alacaklar›
dersler ile baflar› notlar›n›n
Üniversitemizde de geçerli olmas›
olana¤›n›n yarat›ld›¤›n› vurgulayarak
flunlar› söyledi:

“Bu durum, hiç flüphesiz
ö¤rencilerimizin çok iyi yetiflmeleri
için fevkalade önemli bir f›rsat
olmufltur. Nitekim sadece bu e¤itim
ve ö¤retim y›l›nda 55 ö¤rencimiz,
Avrupa’n›n önemli üniversitelerine
e¤itimleri için gitmifllerdir.”

“Türkiye’nin Her Dönüm

Noktas›nda Mülkiyeliler Var”

Mülkiyeliler Birli¤i Genel
Baflkan› Ali Çolak ise Mülkiye’nin,
Türkiye’nin siyasal ve sosyal
yaflam›nda çok önemli ifller yapt›¤›n›,
Türkiye’nin son 149 y›l›n›n her

dönüm noktas›nda Mülkiyelilerin
görülebilece¤ini söyledi.
Mülkiyelilerin Çanakkale ve
Kurtulufl Savafl›’nda yer ald›¤›n›,
Cumhuriyet Devrimlerinin
kökleflmesinde görev ald›klar›n›,
toplumun ayd›nlanma ve
ça¤dafllaflma sürecine bilimsel destek
sa¤lad›klar›n› kaydetti.

"Üniversiteler, Mezunlar›n›n

Sayg›nl›klar› Kadar

Büyüktür"

Rektörümüz Prof. Dr.

Cemal Talu¤ da
yapt›¤› konuflmada,
bat›daki
üniversitelerin
büyüklüklerinin,
mezunlar›n›n
toplumdaki
sayg›nl›klar› ile
eflde¤er oldu¤unu,
Mülkiye
mezunlar›n›n da

toplumda çok önemli
yer edindiklerini söyledi.
Mülkiye’nin tarihinin, ayn› zamanda
Türkiye’nin tarihi oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Talu¤, Türkiye’nin ilk
talebe cemiyetinin de burada
kuruldu¤unu, zaten baflka yerde
kurulsayd› haks›zl›k olaca¤›n›
kaydetti. 

“150. Y›l›n ‹nek Bayram›n›

Birlikte Kutlayal›m”

Türkiye’de 20. yüzy›l›n en büyük
toplumsal projesi olan Cumhuriyetin
h›zla hayata geçirilirken Mülkiye’nin
de bu projeye destek olmas› için
‹stanbul’dan Ankara’ya tafl›nd›¤›n›
vurgulayan Prof. Dr. Talu¤, "Gelecek
y›l, 150. kurulufl y›l›ndaki ‹nek
Bayram›’n›n Cebeci sokaklar›ndaki
yürüyüflüne ben de kat›lay›m ve
halkla buluflal›m" dedi. 

Türkiye’de gençlik hareketlerinin
mutlaka Mülkiye’den etkilendi¤ini
de anlatan Prof. Dr. Talu¤, "68 ve 78
kuflaklar› Mülkiye’den etkilenmifltir.
Bizim kufla¤›n hayat›n›n
flekillenmesinde Mülkiyeli hocalar›n

Mülkiye/Siyasal Bilgiler Fakültesi 149 Yafl›nda
Prof. Dr. Cahit Kayra: “Osmanl›’n›n felsefesi yaflamdan

vazgeçmek üzerinedir. Mustafa Kemal’in devrimlerinin alt›nda
ise ‘yaflayacaks›n’ felsefesi var.”

Prof. Dr. Cahit Kayra
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çok önemli yeri vard›r. O hocalar
an›lar›yla bize ›fl›k tutuyorlar,
Mülkiyeyi büyütüyorlar" diye
konufltu. Mülkiyelilerin cesur,
gözüpek, korkusuz ve biraz da dik
bafll› ve ma¤rur olduklar›n› da dile
getiren Prof. Dr. Talu¤, Mülkiye
Marfl›’n›n ça¤r›fl›mlar›n› da flöyle
anlatt›:

"Mülkiye Marfl›, Mülkiye’nin
Türkiye’yle kurdu¤u derin hislerin
marfl›d›r. O marfl Türkiye sevdas›n›n
marfl›d›r. Hepimizin marfl›d›r."

"Fakülteleri tek bir kal›ba

sokmaya gerek yok"

Rektör Prof. Dr. Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin gücünün,
fakültelerinin tarihleri ve
geleneklerinden geldi¤ini, onlar›n
korunmas› ve güçlendirilmesinin,
Rektörlük görevinin en önde gelen
görevi oldu¤unu kaydetti. "Ankara
Üniversitesi, bu fakülteleri oldu¤u
için güçlüdür. Bu fakülteleri hiçbir
zaman tek bir kal›ba sokmaya gerek
yoktur" dedi.

Dilruba Amanullaeva yönetimindeki Ankara Üniversitesi
Devlet Konservatuvar› Korosu bir konser sundu.

Törende, eski mezunlar ad›na da
1938 y›l› mezunu Prof. Dr. Cahit

Kayra bir konuflma yapt›. 
Ö¤rencilik y›llar› ile bugünü

karfl›laflt›ran Prof. Dr. Kayra, ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n arefesine rastlayan
o günlerde de günümüzdeki gibi
ekonomik bir krizin yafland›¤›n› ama
mutlu olduklar›n› dile getirerek,
"Atatürk ve ‹nönü hayattayd› ve
bizim hakl› beklentilerimiz vard›.
1938’de mezun olduk, y›llar geçti,
parametreler de¤iflti. Mülkiye’de,
bizim zaman›m›za göre güçlü bir
e¤itim kadrosu olufltu. Bu kadro,
genç ö¤renciler için büyük bir
avantajd›r" dedi. Cumhuriyeti
kuranlar›n, alt›n bir dönem
b›rakt›¤›n› ama geçen zaman içinde
gericilerin, Cumhuriyeti y›pratmak
için çal›flt›klar›n› dile getiren Prof.
Dr. Kayra, buna dur demek için
ayd›nlar›n da mücadele etti¤ini
söyledi.

“88 Kiflilik S›n›f›m›zda

Bir Tek K›z Vard›”

Fakültenin o
zamanki sosyal
yap›s›n›n da
günümüzden
çok farkl›
oldu¤unu
anlatan Prof.
Dr. Kayra,
kendi

ö¤rencilikleri döneminde 88 kiflilik
s›n›flar›nda sadece Melahat adl› bir
k›z ö¤rencinin bulundu¤unu
kaydederek, "fiimdi eflitlik var. Yar›
yar›ya k›z ve erkek. Bu çok önemli
bir de¤ifliklik" dedi.

Gericilikle mücadelede genç
Mülkiyelilere düflen önemli görevler
oldu¤unu dile getiren Prof. Dr.
Kayra, "Karfl›n›za sorunlar ç›kacak.
Mülkiyelilik ruhuyla bunlarla
mücadele edece¤inize kuflkum yok.
Buraya geldikten sonra gördüm ki
ben size de¤il siz bana mesaj
veriyorsunuz. Yaflam çok güzel bir
fley. Bunu bir tarafa yaz›n" dedi. Türk
toplumunun öteki Müslüman
memleketlerden farkl› bir yerde
oldu¤unu, Atatürk’ün, bunu
sa¤lamak için önemli devrimler
yapt›¤›n› belirten Prof. Dr. Kayra,
laikli¤i ve e¤itim devrimini
getirdi¤ini, bütün bunlar›n alt›nda da
bir felsefenin yatt›¤›n› söyledi.

“M. Kemal

Yaflayacaks›n’ diyor”

Osmanl›’n›n felsefesinin
yaflamdan vazgeçmek üzerine
oldu¤unu, gülmenin, e¤lenmenin
olmad›¤›n› belirten Prof. Dr. Kayra,
"M. Kemal’in getirdi¤i devrimlerin
alt›nda ise ‘yaflayacaks›n’ felsefesi
var. Yaflamak ola¤anüstüdür. Onu
yaflamak insanl›¤›n borcudur. M.
Kemal ‘yaflayacaks›n’ diyor" dedi.
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Ankara Üniversitesi ile Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu,

araflt›rma, gelifltirme ve yeni ürün
tasar›m gereksinimlerine yönelik
iflbirli¤i ve uygulama esaslar›
hakk›nda bir protokol imzalad›. 

MKE’nin Gereksinim Duydu¤u

Alanlarda ‹nsan Kayna¤›

Üniversitemizden Karfl›lanacak

MKE Genel Müdürü Tümgeneral
Ünal Önsipahio¤lu ve MKE’nin önde
gelen yöneticilerinin 1 Aral›k 2008
tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ünü ziyaretinde imzalanan
protokol, MKE’nin gereksinim
duydu¤u alanlarda Ar-Ge projeleri

için insan kayna¤›n›n Ankara
Üniversitesi’nden sa¤lanmas›n›,
ayr›ca Üniversitemizin yüksek lisans
ve doktora tezlerinin, MKE’nin
gereksinimleri de dikkate al›narak
belirlenmesi ve yönlendirilmesini
kaps›yor. Prokolle taraflar,
birbirlerinin laboratuvar, tasar›m ve
üretim olanaklar›ndan da yararlanma
inkanlar›na kavuflacak.

Üniversite ile Sanayinin

Hedef ‹flbirli¤i Alanlar›

Protokolden beklentilerini anlatan
MKE yetkilileri, silah sistemlerindeki
geliflme potansiyelinin sadece
sanayinin katk›s›yla

gerçeklefltirilmesinin olas›
olmad›¤›n›, bu yüzden, sürekli
de¤iflen ve geliflen teknolojiyi
ekonomik, do¤ru kaynak kullan›m›
ile ve zaman›nda yakalaman›n en
do¤ru yollar›ndan birinin üniversite-
sanayi iflbirli¤i oldu¤unu söylediler.
Üniversite ile sanayinin hedef
iflbirli¤i alanlar›n›n “Sensör
Sistemleri”, “Güdüm ve Kontrol
Sistemleri”, “Benzetim, Test veya
Uygulamaya Yönelik Yaz›l›mlar”,
“Enerjitik Malzemeler”, “Modern
‹tki Sistemleri”, “Test ve/veya Analiz
Düzenekleri”, “Silah Sistemlerinde
Ergonomi”, “Hafifletilmifl Nitelikli
Malzemeler”, “Tasar›m” ve

“Yaz›l›m” oldu¤unu bildirdiler.
Gelifltirilmesi hedeflenen olas›

ürünleri de anlatan yetkililer,
bunlar›n, “Öldürücü olmayan silah
ve mühimmat, ak›ll› mühimmat,
güdüm sistemleri, RF/IR/Lazer
yan›ltma sistemleri,
hafiflefltirme/kompozit malzemeler,
silah sistemlerine entegre optik
veya elektrooptik sistemler ve ak›ll›
may›nlar” oldu¤unu belirttiler.

“Bilgi Paylafl›ld›kça Büyür”

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ da
bilginin ve sevginin ancak
paylafl›ld›kça büyüyece¤ini, bilgiyi
ve sevgiyi paylaflarak büyütmek
istediklerini söyledi.

AArr --GGee  vvee   YYeenn ii   ÜÜrrüünn   TTaassaarr ››mm  GGeerreekkss iinn iimmlleerr iinnee   YYöönnee ll ii kk   PP rroottookkoo ll   ‹‹mmzzaa llaanndd ››
MKE ile Üniversitemiz Aras›nda ‹flbirli¤i

“Süper Bilgisayar”, Ö¤retim Üyelerimizin Hizmetinde
Yak›n Do¤u Üniversitesi (YDÜ),

ile Ankara Üniversitesi
aras›ndaki bilimsel iflbirli¤i
çerçevesinde, Ankara Üniversitesi
bilim adamlar›n›n, YDÜ bünyesinde
kurulan Süper Bilgisayar Sistemini
kullanabilecekleri bildirildi.

Yak›n Do¤u Üniversitesi, IBM
ortakl›¤› ile teknoparklar›ndaki
YDÜ-IBM ‹leri Araflt›rmalar
Merkezi'nde Üniversitenin bilimsel
altyap›s›n› sa¤layacak ve araflt›rma
gelifltirme faaliyetlerine ivme
kazand›racak bir süper bilgisayar
sistemi kurdu.

1280 çekirdekli olan ve dörder
çekirdekli geliflmifl Intel ifllemcilerin
kullan›ld›¤› bir bilgisayar sistemi

olan bu süper bilgisayar, saniyede 12
trilyon ifllem yapabilme kapasitesine
sahip. En karmafl›k bilimsel
problemleri çok k›sa bir sürede
çözümleme gücü olan bilgisayar, bu
özellikleriyle Do¤u Avrupa,
Ortado¤u, Orta Asya ve Kuzey
Afrika'da tek ve dünya üniversiteleri
aras›nda ise 12'nci s›rada yer al›yor.

‹klim de¤iflikliklerinin
araflt›r›lmas›, savunma, uzay, yüksek
enerji ve deprem araflt›rmalar›, bu
süper bilgisayar›n baz› uygulama
alanlar› aras›nda bulunuyor. Yeni
nano ve bio teknoloji ürünlerinin
tasar›mlanmas›, bilgi yönetimi,
genetik yaflam bilimleri gibi önemli
alanlarda problemlerin h›zl› ve çok

yüksek kapasitede çözümlenmesi
süper bilgisayarla gerçekleflebilecek.

YDÜ, yak›n zamanda bu süper
bilgisayar›n kullan›m›n› Türkiye'deki
bilim insanlar›n›n kullan›m›na
açarak, ilgilenenlerin AR-GE
projelerinde karfl›laflt›klar› karmafl›k
bilgisayar problemlerini süper
bilgisayarda çözümlemeye davet
ediyor.

YDÜ ve Ankara Üniversitesi
aras›ndaki bilimsel iflbirli¤i
çerçevesinde, Ankara
Üniversitesi’nin Fen, Mühendislik,
T›p ve di¤er alanlar›ndaki ilgilenen
bilim adamlar› YDÜ ile temasa geçip
süper bilgisayar› hemen kullanmaya
bafllayabilecek.



Ö¤renci Konseyi’nin Yönetimi Yenilendi
Ankara Üniversitesi Ö¤renci

Konseyi’nde 2008-2009
akademik y›l›nda bir y›l süre ile
Fakülte ve Yüksekokullar› ile
Enstitülerini temsil edecek
ö¤rencilerimiz, 21 Kas›m 2008
tarihinde Rektörlükte yapt›klar›
toplant› ile yeni baflkan, yönetim ve
denetim kurulu üyelerini seçtiler.
Konseyin Baflkan›, 2006-2007
akademik y›l›n baflkanl›¤›n› da yapan
Difl Hekimli¤i Fakültesi’nden Bora

Akat olurken, Baflkan Yard›mc›s›
Mühendislik Fakültesi’nden Emrah

Kaplan, Genel Sekreter Hukuk
Fakültesi’nden O¤uzhan Güzel,
Sayman DTCF’den Emre Ertem,
Halkla ‹liflkiler ve Biliflim Sorumlusu
T›p Fakültesi’nden Burak Ceran,
Çal›flma Gruplar› Sorumlusu Fen
Fakültesi’nden Ali Tafldemir, D›fl
‹liflkiler Sorumlusu Veteriner
Fakültesi’nden Olcay Ça¤lar, E¤itim

Sorumlusu E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nden Veysel Kablan ve
Sa¤l›k Kültür Spor Sorumlusu Beden
E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’ndan
Utku Elçin oldu. Denetleme Kurulu
Baflkanl›¤›na ‹letiflim Fakültesi’nden
Hidayet Zeybek, Denetleme Kurulu
Üyeliklerine ise Eczac›l›k
Fakültesi’nden Melek Karacao¤lu

ve Ziraat Fakültesi’nden Mustafa

Ero¤lu seçildi. Ayr›ca Baflkan
Dan›flmanl›¤›’na, Yönetim Kurulu
onay› ile Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’ndan Ali Fuat

Kurtulufl K›l›ç, Mühendislik
Fakültesi’nden Göktu¤ Melih

Duran, Eczac›l›k Fakültesi’nden
Do¤ufl Ayd›n ve Mühendislik
Fakültesi’nden Görkem Güreflen

getirildi. 
Baflkan Bora Akat yapt›¤›

konuflmada, 2006-2007 döneminde
kurduklar› baflar›l› çal›flma sistemini

yeni bafltan kuracaklar›n› ve tüm
ö¤rencileri temsil eden bir ö¤renci
birlikteli¤i oluflturacaklar›n› söyledi.
Hedeflerinin ö¤renci temsilcilerinin,
ö¤rencilerle ilgili tüm karar
süreçlerinde etkin olmalar› ve
sorumluluk almalar› oldu¤unu
söyledi. Herkesi birlikteli¤e ve
Ankara Üniversitesi’nin ilerlemesi
için fedakarl›k yapmaya ça¤›rd›.

Ö¤renci temsilcileri 25 Kas›m
2008 tarihinde düzenlenen
resepsiyon ile de Rektör Prof. Dr.

Cemal Talu¤ ve Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Yasemin O¤uz ile bir
araya geldiler. Prof. Dr. Talu¤,
ö¤renci temsilcilerinin yapt›¤› iflin
çok zor oldu¤unu belirterek,
"Ö¤rencilerden kopmadan, onlar›n
görüfllerini alarak sürece katk›
yapacaks›n›z" dedi. Ö¤renci Konseyi
Baflkan›’n›n, Üniversite Senatosu’nda
olmas›n› hep istediklerini de belirtti.

TÜB‹TAK’›n her y›l verdi¤i
“Bilim ve Teflvik Ödülleri ile
TÜB‹TAK Özel Ödülü” 23 Aral›k
2008 tarihinde Çankaya Köflkü’nde
Cumhurbaflkan› Gül’ün de kat›ld›¤›
bir törenle sahiplerini buldu. 2008
y›l›nda üç Bilim Ödülü, 18 Teflvik
Ödülü ve bir TÜB‹TAK Özel Ödülü
verildi. 

2008 y›l›nda TÜB‹TAK Teflvik
Ödülleri’nden biri “Klinik ve

moleküler genetik alan›nda iflitme

kay›plar›n›n genetik özellikleri

konusundaki uluslararas› düzeyde

üstün nitelikli çal›flmalar›

nedeniyle” Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Anabilim Dal›’ndan Doç.

Dr. Mustafa Tekin’e verildi. 
Teflvik Ödülü, ülkemizde yapt›¤›

çal›flmalarla bilime gelecekte
uluslararas› düzeyde önemli
katk›larda bulunabilecek niteliklere
sahip oldu¤unu kan›tlam›fl, ödülün

verildi¤i y›l›n ilk
gününde 40
yafl›n› geçmemifl
hayattaki bilim
insanlar›na
veriliyor. 

TÜB‹TAK Teflvik Ödülü,
Doç. Dr. Mustafa Tekin’in

Karaca ve Ç›¤
Üniversitemizdeydi
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TEMA Vakf› Onursal Baflkan›
Hayrettin Karaca ile Sümerolog
Muazzez ‹lmiye Ç›¤, 24 Aral›k 2008
tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤’u ziyaret ederek Türkiye
topraklar›n›n korunmas› konusunda
yap›lmas› gerekenleri konufltular.



D
ünyada yeni geliflen bir
olgu olan "Çocuk Dostu

Üniversite" kavram›yla ilgili
olarak oluflturulmas› düflünülen
"Çocuk Üniversitesi" ile ilgili
ilk çal›flmalar bafllat›ld›.
Üniversitemizin çok say›da
biriminden temsilcilerin
kat›l›m›yla düzenlenen ilk
toplant› 24 Kas›m 2008
tarihinde Ziraat Fakültesi
Toprak Bilim Okulu’nda
gerçeklefltirildi. Ziraat Fakültesi’nde
geçen y›l aç›lan Toprak Bilim
Okulu’ndaki toplant›ya kat›lan ö¤retim
elemanlar›m›z, kendi birimlerinde
çocuklara yönelik ne tür etkinlikler
gerçeklefltirebileceklerini dile
getirdiler.

“Gönlünüzden Ne Geçiyorsa

Onu Yap›n”

Toplant›ya kat›larak bir konuflma
yapan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤,

çocuklar›n her fleyiyle ilgilenmek ve
dünyaya örnek olacak bir model
oluflturmak istediklerini kaydetti.
Üniversitemizin çok renkli ve zengin
bir insan kayna¤› oldu¤unu, çal›flmalar›
gördükçe beklentilerinin daha da
artt›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, "Bu
ifle kat›lacak arkadafllar›m›z›n
gönlünden ne geçiyorsa onu yaps›n. Üç
yafl›ndaki çocuklarla çal›flmak
istiyorlarsa üç, yedi yafl›ndakilerle
çal›flmak istiyorlarsa yedi
yafl›ndakilerle çal›fls›n. Çocuklar›n
aya¤›na gidelim, kurslar açal›m.
Konferanslar yapal›m. Bunun Türkiye
için önemli oldu¤unu düflünüyorum"
dedi. Bilim insanl›¤›n›n ilgi çekici bir
ifl olmaktan ç›kmaya bafllad›¤›n› da
belirterek, “Bu projeyle, çocu¤un
üniversiteye girmesinin önemli
oldu¤una inan›yorum” dedi.

“‹nterdisipliner Çal›flma

Yap›lacak”

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Yasemin O¤uz ise Çocuk
Üniversitesi projesine E¤itim Bilimleri
Fakültesi ö¤retim üyelerinin büyük

destek sa¤layaca¤›n› ve interdisipliner
bir çal›flma yap›laca¤›n› söyledi. Her
birimin, projelerini tek tek çal›flaca¤›n›
ve bütçesi bulunanlar›n, Çocuk
Üniversitesi’nin parças› olarak yaflama
geçirilece¤ini anlatt›.

“Gönüllü Vakit Ay›rmal›”

Toplant›ya kat›lanlardan, Ziraat
Fakültesi ö¤retim üyesi ve Toprak
Bilim Okulu’nun yöneticisi Prof. Dr.

Sevinç Arcak, Toprak Bilim
Okulu’nun kurulmas› ve daha
sonra çal›flt›r›lmas› ile ilgili
aflamalar› anlatt›. Prof. Dr.
Arcak, Çocuk Üniversitesi ile
ilgili proje ekibinin
oluflturulmas›n›n çok önemli
oldu¤unu, gönüllü vakit ay›racak
kimselerin olmas› gerekti¤ini
söyledi.

“Genifl Olanaklar›m›z Var”

Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Berahitdin Albayrak ise
kendilerinin insan gücü ve altyap›
konusunda genifl olanaklar› oldu¤unu
ve kayna¤a ihtiyaçlar› bulunmad›¤›n›,
projeye hemen bafllayabileceklerini
kaydetti. Prof. Dr. Albayrak, zaten
birkaç y›ld›r halka ve ilkö¤retim
ö¤rencilerine yönelik astronomi
geceleri düzenlediklerini de sözlerine
ekledi.

“Farkl›l›klar›n Nas›l

Olufltu¤unu Anlatabiliriz”

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Antropoloji Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Erksin Güleç de ellerinde
büyük potansiyel oldu¤unu, eskiden
yaflayan insanlar›n iskelet yap›lar› ve

yaflad›¤› hastal›klar hakk›nda
bilgiler verebileceklerini,
bugünkü insanlar›n beden
yap›lar› ile geçmiflteki
insanlar›n beden yap›lar›
aras›ndaki farkl›l›klar ve bu
farkl›l›klar›n nas›l olufltu¤unu
anlatabileceklerini, fliflmanl›¤›
ve bunun nas›l meydana
geldi¤ini gösterebileceklerini

vurgulad›.

“Kelebek Evi Yapmak

‹stiyorum”

Ziraat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.

Dr. fiebnem Ellialt›o¤lu da bir
"Kelebek Evi" yapmak istedi¤ini,
burada çok çeflitli kelebeklerin
çocuklara gösterilebilece¤ini,
kelebeklerin geçirdi¤i evrelerin
anlat›labilece¤ini belirtti.

Felsefe Okulu

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Felsefe Bölümü ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Sabri Büyükdüvenci de "Felsefe
Okulu" açmak istediklerini,
amaçlar›n›n, çocuklara bilgi yüklemek,
felsefenin ne oldu¤unu anlatmak de¤il,
elefltirel düflünmeyi ve soru sormay›
göstermek oldu¤unu söyledi. Bu
okullarla ilgili gelifltirilmifl programlar
olmas› gerekti¤ine iflaret etti.

‹cat Okulu

Mühendislik Fakültesi’nden Dr.

Umut O¤ur ise geçti¤imiz y›l üç
ilkö¤retim okulundan ö¤rencilerle
yapt›klar› "‹cat Okulu" hakk›nda bilgi
verdi. Bu icatlar›n geçti¤imiz y›l Bahar
fienli¤i’nde sergilendi¤ini hat›rlatt›.

“Çocuklar Yapmaya ve

Düflünmeye Çok Aç›k”

T›p Fakültesi’nden Prof. Dr. ‹lgi

Ertem ise çocuklar›n okullarda pasif
flekilde oturduklar›n› oysa ö¤renmeye,
yapmaya ve düflünmeye çok aç›k
olduklar›n› belirterek, üniversite
ö¤rencilerini de gönüllü olarak iflin
içine katmak gerekti¤ini dile getirdi.

“
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Çocuk Üniversitesi’’ne ‹lk Ad›m



konusunda lisans düzeyinde
e¤itim verilerek ülkenin her

yerine yay›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Yarat›c› drama

konusunda bu kadar çal›flan olmas›na
ra¤men doçentlik alan› olmad›¤›n› da
anlatan Güven, yarat›c› drama
alan›nda doçentlik aç›lmas›n›
istediklerini de belirtti. ‹lk ve orta
ö¤retimde ders içeriklerinin gözden
geçirilmesini de isteyen Güven,
tiyatral etkinliklerin drama olarak
gösterildi¤ini sözlerine ekledi.

‹zleyicilerden tiyatrocu Meltem
Keskin, draman›n çocuk yetifltirmede
büyük önemi oldu¤unu, anne-babalar
bu e¤itimi alsa dünyan›n bambaflka
bir yer olaca¤›n› söyledi. Hukuk
alan›nda çal›flt›¤›n› söyleyen baflta bir
izleyici de hukuk alan›nda yarat›c›,
esnek ve hoflgörülü olmay›
dramac›lardan ö¤rendi¤ini söyledi. 

13. Uluslararas› E¤itimde Drama
ve Tiyatro Kongresi Yap›ld›

Draman›n Önemi Art›yor

Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar› Özel Lisesi

ö¤retmenleri, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü nedeniyle Baflö¤retmen
Atatürk’ü ziyaret etti.

Ö¤retmenler,  Ata’n›n
mozolesinde sayg› duruflunda
bulunduktan sonra An›tkabir
Müzesi’ni gezdiler.

Ö¤rencilerden ziyaret- Bu arada
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar› Özel Lisesi ö¤rencileri de
21 Kas›m’da Ulu Önder Atatürk’ü
ziyaret ederek devrimlerin y›lmaz
bekçileri olduklar›n› dile getirdiler.

Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi, E¤itim

Bilimleri Enstitüsü ve Ça¤dafl Drama
Derne¤i, 21-23 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda “Uluslararas› E¤itimde
Drama ve Tiyatro Kongresi”ni
gerçeklefltirdi. Doç. Dr. Ömer

Ad›güzel, draman›n bir patlama
yaflad›¤›n›, Türkiye’nin her yerinden
toplant›lara kat›lmak isteyen çok
say›da kifliye, yer olmad›¤›n›
söylemek zorunda kald›klar›n›
söyledi. Gelecek y›ldan itibaren
Dünya Drama Günü’nün ülkemizde
de kutlanaca¤›n› dile getiren
Ad›güzel, 14. Uluslararas› Yarat›c›
Drama Sempozyumunun 30 Nisan-3
May›s 2009 tarihleri aras›nda
Eskiflehir’de yap›laca¤›n› da bildirdi.

Sempozyum Yöneticisi Doç. Dr.

‹smail Güven ise toplant›larda 54
bildiri sunuldu¤unu, alt› ana
konuflmac›n›n konuflma yapt›¤›n›
belirterek, bildirilerin alt›s›n›n orta
ö¤retim, 10’unun ilkö¤retim,
dördünün okulöncesi, alt›s›n›n da

yetiflkin e¤itimi
alan›nda oldu¤unu
söyledi. Mimari ve
hukuk gibi alanlarda
yarat›c› draman›n
ad›n›n da an›ld›¤›n›, bunun
da kendilerine gurur
verdi¤ini belirten Güven,
üniversite çal›flanlar›n›n yan› s›ra
ö¤retmen ve uygulamac›lar›n da
bildiri sunmas›n›n drama aç›s›ndan
önemli oldu¤unu kaydetti. Yarat›c›
drama e¤itimlerinin yüksek lisans
düzeyinde yap›ld›¤›n› ancak bunun
lisans düzeyinde de olmas›
gerekti¤ini belirten Güven, ülkenin
çok farkl› yerlerinden gelenlerin
dramaya gönül verdi¤ini gördüklerini
vurgulayarak, yarat›c› drama

Ö¤retmenler Günü’nde
An›tkabir Ziyareti

Üniversitemiz E¤itim
Bilimleri Fakültesi Türkçe

Toplulu¤u, Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojileri Toplulu¤u ve Müzik
Toplulu¤u, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü’nde ortaklafla bir organizasyon
düzenleyerek Atatürk’ün sevdi¤i
flark›lar› seslendirdiler.

Baflö¤retmen Atatürk’ün
ö¤retmenler ile ilgili sözlerinin
a¤›rl›kta oldu¤u bir slayt gösterisinin

da sunuldu¤u etkinlikte, R›fat Ilgaz’a
ait "Çocuklar›m" fliiri seslendirildi. 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Aksoy’un baflkanl›¤›n› yapt›¤›
panelde ise konuflmac›lar, okul y›llar›
ile mesleki deneyimlerini süzgeçten
geçirdiler ve günümüzde bilen
ö¤retmen de¤il, sürekli ö¤renen ve
kendini gelifltiren ö¤retmen
modelinin benimsenmesi gerekti¤ini
dile getirdiler.

Ö¤retmen Adaylar›  ile
Mezunlar Bulufltu
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“Ermeni Kilisesi ile Yahudi Cemaati,
Atatürk’ün Sa¤l›¤› ‹çin Birer Ayin Düzenlemiflti”

A
nkara Üniversitesi Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitüsü, 21 Kas›m 2008

tarihinde düzenledi¤i sempozyumla,
Atatürk üzerine çal›flmalar yapan
araflt›rma görevlilerinin Atatürk’ü
anlatmalar›na olanak sa¤lad›. 

“Parlat›lmas› Gereken,

Atatürk’ün Akla Verdi¤i

Önemdir”

Aç›l›flta bir konuflma yapan Türk
‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.

Dr. Temuçin Faik Ertan, son günlerin
tart›flmal› filmi "Mustafa"ya isim
vermeden at›fta bulunarak, “Bizim
kafam›zdaki insan Atatürk, kitap
okuyan, ‘Türkiye için ne yapabilirim’
diye düflünen Atatürk’tür. Bizim
kafam›zdaki tek adam figürü budur.
Parlat›lmas› gereken, Atatürk’ün
bilime, akla verdi¤i önemdir” dedi. 

“Atatürk B›y›ktan Hiç

Hofllanmazd›”

Panelistlerden, Üniversitemiz

ö¤retim eleman› Demo Ahmet Aslan,
"Atatürk’ün Yaflam Tarz›nda Giyim ve
Kuflam›n Önemi" bafll›kl› bildirisinde
Atatürk’ün b›y›ktan hiç hofllanmad›¤›n›
söyledi. Akflam bir davete gidece¤i
zaman mutlaka yeniden trafl oldu¤unu
belirten Aslan, buna ra¤men
arkadafllar›n›n b›y›¤›na hiç müdahale
etmedi¤ini, O’nun, Türkiye’nin ilk
b›y›ks›z devlet baflkan› oldu¤unu
kaydetti. Atatürk’ün militarizmin
temsilcisi olan üniformadan de¤il,
modernizmin temsilcisi olan modadan
yana oldu¤unu, askeri manevralar
d›fl›nda hep sivil k›yafet giydi¤ini
vurgulad›.

“Suikast Giriflimi Tüm

Yurtta Mitinglerle K›nand›”

Hacettepe Üniversitesi’nden
Yasemin Türkkan ise 1935 y›l›nda
Çerkez Ethem’in yönlendirmesiyle
yap›ld›¤› iddia edilen suikast
girifliminin ard›ndan kamuoyunda
yaflanan büyük infiali anlatt›. Türkkan,
suikasti lanetleyen haberlerin günlük
gazetelerde genifl bir flekilde yer
ald›¤›n›, Türkiye’nin her yerinde en az
50’fler bin kiflinin topland›¤›
mitinglerin düzenlendi¤ini, ‹stanbul’da
yap›lan mitingde 8-10 yafl›ndaki
çocuklar›n da konuflmac› oldu¤unu,
pek çok kifli ve kuruluflun telgraf
göndererek sald›r›y› k›nad›¤›n› anlatt›.
Telgraf gönderenler aras›nda de¤iflik
din veya etnik gruplar›n temsilcilerinin
de bulundu¤unu anlatan Türkkan,
Ermeni Kilisesi ile Yahudi cemaatinin,
Atatürk’ün sa¤l›¤› için birer ayin
düzenledi¤ini sözlerine ekledi.
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Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. N. Yasemin O¤uz ise
ölümünün üzerinden 70 y›l geçmesine
karfl›n Atatürk’ün hala yol gösterici ve
ufuk aç›c› olmas›; buna karfl›l›k
ça¤dafl› olan pek çok karizmatik liderin
giderek solan hayallere dönüflmesinin,
üzerinde düflünülmesi gereken bir olgu
oldu¤unu belirterek, “Düflünceleri,
eylemleri, ilkeleri ve devrimleri ile
Atatürk, dün oldu¤u gibi bugün de
Türk toplumunun gelece¤e dönük
yolculu¤unda temel baflvuru
kaynaklar›ndan biridir” dedi. 

“Ahlaki Olgunlaflman›n

En Üst Aflamas›nda”

Atatürk’ün, yapt›klar›yla sadece
Türk ulusu için de¤il, baflta ezilen
uluslar olmak üzere pek çok
modernleflme sanc›s› çeken ulusa
model oldu¤unu dile getiren Prof. Dr.
O¤uz, kifli olarak Atatürk’e duyulan
hayranl›¤›n, kendisinin de uzmanl›k

alan›n› oluflturan etik ve psikoloji
alanlar›yla yak›ndan iliflkili oldu¤unu
söyledi.

Kifli olarak Atatürk’ün, ahlaki
olgunlaflman›n en üst aflamas› olarak
tan›mlanan post-konvansiyonel düzeye
baflar›ya ulaflm›fl nadir örneklerden
oldu¤unu belirten Prof. Dr. O¤uz, “Bu
aflamaya geçerek üst ahlaki olgunlu¤a
ulaflm›fl kifliler, var olan de¤erlerin
elefltirel analizini yaparak yeni insan
de¤erleri yaratmay› ve bunlar›
insanl›¤a sunmay› baflarm›fl kiflilerdir.
Ancak genellikle toplumlar, bu kiflileri
kendi varl›klar›na yönelik
birer tehdit olarak
alg›larlar. Tarih, bu
kiflilerin kendi toplumlar›
taraf›ndan yok
edilifllerinin trajik
öyküleriyle doludur.
Atatürk örne¤inde ise bu
olmam›flt›r; O,
sa¤duyusuna inand›¤›

toplumunu dönüfltürmeyi baflarm›flt›r”
dedi.

“Toplumun, O’nunla Birlikte

Dönüflmeyi Baflarmas›,

Çal›fl›lmas› Gereken Bir Konu”

Prof. Dr. O¤uz, Post-
Konvansiyonel aflamaya ulaflarak
topluma yeni de¤erler öneren
Atatürk’ü, toplumun nas›l olup da yok
etmedi¤inin ve onunla birlikte
dönüflmeyi baflard›¤›n›n, üzerinde
çal›fl›lmas› gereken bir konu oldu¤unu
sözlerine ekledi.



Büyükelçiler
Üniversitemizi
Ziyaret Etti

Büyükelçiler
Üniversitemizi
Ziyaret Etti

yap›lan ziyarette bir
toprak profili
kazd›r›ld› ve toprak
tan›mlamas›
uygulamal› olarak
yap›ld›. E¤itimlere
Dekan Prof. Dr.
Elamin Abdelmagid
Elamin ve yard›mc›s›
Dr. Abdelkarim Hassan Awad
Elkarim de bizzat kat›ld›.

Khartoum Üniversitesi laboratuar
sorumlusu Dr. Tag Elsir Abbas
Ahmed Ziraat Fakültesi Tarla ve
Bahçe Bitkileri Bölümlerinde
bulunan biyoteknoloji
laboratuvarlar›n› ziyaret ederek
donan›mlar hakk›nda bilgi edindi.

Khartoum Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ile Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi aras›nda, 28 Kas›m
2008 tarihinde araflt›rma ve e¤itim
konular›nda bir iflbirli¤i anlaflmas›
imzaland›. Sudan’l› konuklar, 25
Kas›m’da da Rektörlü¤ü ziyaret
ederek Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤
ile bir süre görüfltüler.

Sudan Khartoum Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Toprak

Bölümü’nde ö¤renim gören 20
ö¤renci, 17-28 Kas›m tarihleri
aras›nda Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü’nde genel toprak e¤itimi
ald›. Bu süreç içerisinde toplam 38
saat teorik ve 24 saat uygulamal›
ders verildi. Toprak biliminin belli
bafll› konular›ndan toprak fizi¤i,
toprak kimyas›, toprak biyolojisi,
toprak oluflumu ve s›n›flamas›, tuzlu
topraklar ve ›slah›, toprak ve su
erozyonu ile bitki besleme ve
gübreleme alanlar›nda, konu
uzmanlar›nca temel konular anlat›ld›.
Ayr›ca Ziraat Fakültesi Haymana
Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤i’ne

Khartoum Üniversitesi
ile ‹flbirli¤ine Devam

Yunanistan Üniversitelerine Çal›flma Ziyareti
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Üniversitemizi son dönemde çok
say›da Büyükelçi ziyaret ederek

kendi ülkeleri ile Ankara Üniversitesi
aras›ndaki akademik iliflkilerin daha
da gelifltirilmesini istedi.

Üniversitemizi 17
Ekim’de Küba
Büyükelçisi Ernesto
Gomez Abascal,
6 Kas›m’da Güney
Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçisi Tebogo
Seokolo, 19 Kas›m’da

Yunanistan Büyükelçisi Fotios Jean
Xydos, 27 Kas›m’da Polonya
Büyükelçisi Marcin Wilczek,
1 Aral›k’ta fiili Büyükelçisi Francisco
Marambio ve 17 Aral›k’ta M›s›r
Büyükelçisi Alaa Eldin El A. Shawky
ziyaret etti.

fiili’nin Ankara Büyükelçisi
Francisco Marambio’nun ziyaretinde,
fiili’de geliflen bir sektör olan ziraat
ve flarapç›l›k anlat›larak, fiili’nin
önde gelen üniversitelerinin
rektörlerinin Ankara Üniversitesi’ne
konuk olarak gelmesi ve
Üniversitemizin bilimsel olanaklar›n›
yerinde görmesi kararlaflt›r›ld›.

D il ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
‹talyan Dili ve Edebiyat›

Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Nevin Özkan, ‹talya’n›n
önde gelen üniversitelerinden
Venedik Cà Foscari Üniversitesi’nin
daveti üzerine, geçti¤imiz ay
Venedik’te, Muda di Levante Tarih
Araflt›rmalar› Vakf› ile ortaklafla
düzenlenen “Kelimelerin Gücü”
konferans›na kat›ld›.

Konferansla ilgili bilgi veren

Prof. Dr. Nevin Özkan, kelimelerin
gerek geçmiflte, gerek günümüzde,
toplumsal yaflam›n her alan›nda
önem tafl›d›¤›n›, konferansta söz
konusu alanlar›n ve bu alanlarda
etkili kiflilerin ele al›nd›¤›n› belirtti.
Bu kapsamda kelimelerin
kullan›m›na iliflkin ö¤ütlerin yer
ald›¤› eserlerin incelendi¤ini,
özellikle elçi Marino Cavalli’nin
o¤luna yönelik yazd›¤› kitab›n ele
al›nd›¤›n› sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Nevin Özkan
Venedik Cà Foscari Üniversitesi’nde

Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ile D›fl ‹liflkiler

Dan›flman› Prof. Dr. Melek Delilbafl›,
6-12 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda,
Yunanistan’›n önde gelen
üniversitelerinden Atina ve Selanik
üniversitelerine birer çal›flma
ziyaretinde bulundu. Önceki
dönemlerden bugüne akademik
iflbirli¤imiz bulunan Atina
Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr.

Christos Kittas ile yap›lan
görüflmede, iliflkilerin daha da
artt›r›lmas›, ö¤renci ve akademisyen
al›flveriflinin gelifltirilmesi üzerinde
durulurken; Selanik Üniversitesi ile
de ilk kez akademik iflbirli¤i
konusunda ön çal›flmalar yap›ld›.
Selanik Üniversitesi ile öncelikle
ziraat, tarih ve Türkoloji alanlar›nda
ortak çal›flmalar  yap›lmas› gündeme
geldi.

Atina Üniversitesi Selanik Üniversitesi



2 Aral›k 2004 tarihli Resmi Gazetede
yay›mlanan ve Kamu
Kurum/Kurulufllar›nca Resmi
Yaz›flmalarda Uygulanan Esas ve
Usuller konusunda kat›l›mc›lara bilgi
verildi.

Ankara Üniversitesi Elmada¤
Meslek Yüksekokulu’nda ders veren
Ö¤retim Görevlisi Hülya Gürsoy’un
sunumu ile gerçekleflen seminerde,
bugüne kadar fark edilmeyen hatalar
ve yaz›flma tekniklerinde kar›fl›kl›¤a
yol açan ayr›nt›lar üzerinde duruldu.
Yüksek kat›l›m›n sa¤land›¤› seminer,
kat›l›mc›lar›n konu ile ilgili
sorular›n›n cevaplanmas› ile son
buldu. 

A
nkara Üniversitesi T›p Fakültesi
Cebeci Hastanesi ve T›p Fakültesi

Sigara Savafl Grubu, 18 Kas›m 2008
tarihinde düzenledi¤i "Sigara ve
Sa¤l›k" konulu panelle sigaran›n
sa¤l›¤a etkileri ve sigaray› b›rakma
yöntemlerini anlatt›.

“Hemflirelerin Yar›s›

Sigara ‹çiyor”

T›p çal›flanlar›n›n sa¤l›k konusunda
toplum için rol model oldu¤unu
belirten T›bbi Onkoloji Bilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Fikri ‹çli, buna
ra¤men Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ndeki hemflirelerin yüzde
50’sinin sigara içti¤ini, bunlar›n üçte
birinin de sigaraya T›p Fakültesi’nde
bafllad›¤›n› anlatt›. T›p ö¤rencilerinin
dörtte birinin de sigara içti¤ini belirten
Prof. Dr. ‹çli, bunlar›n yüzde 80’inin
de sigaraya burada bafllad›¤›n› belirtti.
ABD’de her y›l AIDS’ten 17 bin,
alkolden 81 bin, trafik kazas›ndan 41
bin, cinayetten 19 bin, ilaçlara ba¤l›
rahats›zl›klardan 14 bin, intihar ederek
30 bin kiflinin yaflam›n› yitirmesine
ra¤men, sigaraya ba¤l› hastal›klardan
da 430 bin kiflinin öldü¤ünü söyledi.
Prof. Dr. ‹çli, günde bir paket sigaran›n
akci¤er kanseri riskini 20 kat
artt›rd›¤›n›, akci¤er kanserine
yakalananlar›n yüzde 90’›n›n da

yaflam›n› yitirdi¤ini belirtti. Sigara
içenlerin efllerinde akci¤er kanseri
riskinin de yüzde 30 artt›¤›n› sözlerine
ekledi.

“Sigaray› B›rakmak

Çok Kolay”

Sigaray› b›rakma yöntemlerinin
anlat›ld›¤› bir web sitesini de yöneten
Üniversitemiz Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr.

U¤ur Gönüllü ise sigaray› b›rakman›n
çok kolay oldu¤unu söyledi. Hiç
kimsenin sigaray› b›rakt›¤› için
hastalanmayaca¤›n› ama içenlerin
mutlaka hastalanaca¤›n› belirten Prof.
Dr. Gönüllü, günde 10 adetten daha az
sigara içenlerin, sigaray› b›rakmaya
daha az istekli olduklar›n› vurgulad›.

“Sigaray› B›rakman›n Zor

Olaca¤›n› Düflünmeyin”

Sigaray› b›rakma konusunda
devaml› olumlu fleyler düflünmek
gerekti¤ini belirten Prof. Dr. Gönüllü,
"Akl›n›za kesinlikle zor olaca¤›n›
getirmeyiniz, çünkü hiç zor de¤il.
B›rakma nedenlerini listeleyiniz. Her
gece yatmadan önce bu nedenlerden en
az birini 10 kez tekrar ediniz.
Sa¤l›¤›n›z ve baflkalar›na karfl›
sorumluluklar›n›z›n d›fl›nda, kendi
güçlü kiflisel nedenleriniz de olsun.

Örne¤in verdi¤iniz sigara molalar›n›,
sat›n al›rken ya da atefl arad›¤›n›zda
tüketti¤iniz zaman› ve harcad›¤›n›z
paray› düflününüz. Kendinizi fiziksel
olarak forma sokmaya bafllay›n›z.
Düzenli egzersiz yap›n›z, daha fazla
s›v› al›n›z, yeterince dinleniniz ve afl›r›
yorgunluktan kaç›n›n›z" dedi. Sigaray›
b›rakmak için bir tarihi hedef
belirlenmesi gerekti¤ini de anlatan
Prof. Dr. Gönüllü flunlar› söyledi:

"Belirledi¤iniz günü kutsal kabul
edin, hiçbir fleyin onu de¤ifltirmesine
izin vermeyin, böylece b›rakma
gününüzü her y›l kutlayabilirsiniz.
B›rakma belirtilerinin geçici oldu¤unu
biliniz. Daha önce sigaray› temelli
b›rakm›fl kiflilerin ço¤unun bunu ancak
birkaç denemeden sonra
yapabildiklerini bilin. ‹lk denemede
b›rakanlardan biri olamayabilirsiniz
ama y›lmay›n ve yeniden deneyin."

“Bir Bölümü, Kötü Örnek

Olduklar›na ‹nanm›yor”

Hemflirelerdeki sigara ba¤›ml›l›¤›n›
anlatan Nesrin fiahin ise sigara içen
ailelerin çocuklar›nda sigara içme
oran›n›n iki kat daha fazla oldu¤unu
kaydetti. fiahin, sigara içen doktorlar›n
yüzde 15’inin de topluma kötü örnek
oluflturduklar›na inanmad›klar›n›
vurgulad›.

Sigaray›
B›rakmak
Çok Kolay”
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Ankara Üniversitesi Elmada¤
Meslek Yüksekokulu ve

Elmada¤ Kaymakaml›¤›, 12 Kas›m
2008 tarihinde ortaklafla
düzenledikleri seminer ile ilçenin

çeflitli devlet dairelerinde çal›flan
memurlara "Resmi Yaz›flma
Kurallar›"n› anlatt›. Elmada¤
Kaymakam› Ejder Sar›çiçek’in aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan seminerde

Elmada¤’da, “Resmi Yaz›flma Kurallar›” Semineri

“
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“Biz de Böyle Tören ‹steriz”

Z iraat Fakültesi
Peyzaj Mimarl›¤›

Bölümü ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr.

Metin Baflal’›n emekliye
ayr›lmas› nedeniyle 19
Kas›m 2008 tarihinde
Fakülte’nin Konferans
Salonu’nda bir tören
düzenlendi. Törene
Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Fakültenin yöneticileri,
ö¤retim elemanlar› ve çok say›da
ö¤renci kat›ld›.

“Örnek Oldu”

Peyzaj Mimarl›¤› Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. O¤uz Y›lmaz, Prof. Dr.
Metin Baflal’›n bugüne kadar gerek
insanl›¤› ile gerek hocal›¤› ile örnek
teflkil etti¤ini, emeklili¤e ayr›l›yor
olmas›n›n, sadece ailesine daha fazla
zaman ay›raca¤› anlam›na geldi¤ini
ifade etti.

“Çok Say›da Eser Üretti”

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Ahmet Çolak da dolu dolu geçen 44
y›ll›k meslek yaflam›n›n ard›ndan
geriye bak›ld›¤›nda gerek yurtiçinde
gerekse yurtd›fl›nda gerçeklefltirilmifl
çok büyük eserler görüldü¤ünü,
kendisinin bilimsel kiflili¤i, estetik
anlay›fl›, zarafeti ve beyefendili¤i ile
örnek oldu¤unu, sanat› ve estetik
anlay›fl› yan›nda teknik bir yaklafl›ma

da sahip olmas›ndan hep
etkilendi¤ini belirtti. 

“Yetkin Bir Bilim ‹nsan›”

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ise Prof. Dr.
Metin Baflal'›n, bölümüne, mesle¤ine,
fakültesine ve ülkesine büyük eserler
kazand›rd›¤›n› dile getirerek, Prof.
Dr. Metin Baflal'›n yetkin bir bilim
insan› oldu¤unu ve aktif ö¤retim
hayat›n›n son gününde onu yaln›z
b›rakmad›klar›n› ifade etti. Son
olarak da bilim insanlar›n›n yaflam
boyu mesle¤ini b›rakamayaca¤›n› ve
Prof. Dr. Metin Baflal'›n emeklilik
sonras›nda da çal›flmalar›na devam
edece¤ini vurgulad›.

“Tören Çal›flma Azmi Verdi”

Prof. Dr. Metin Baflal da yapt›¤›
konuflmada, gerçeklefltirilen bu
törenle, emeklilikten sonra da
kendisine yaflama ve çal›flma azmi
afl›land›¤›n› söyledi. Bundan sonra da

Üniversitemizle ba¤›n› hep
canl› tutaca¤›n› belirten
Prof. Dr. Baflal,
ö¤rencilerinden de
çal›flmalar›n› yaparken
özenli ve sebatkar olmalar›n›
istedi. Görevini, genç
meslektafllar›na gönül
rahatl›¤›yla b›rakman›n
mutlulu¤unu yaflad›¤›n›
sözlerine ekledi.

Gerçeklefltirdi¤i projelerden de söz
eden Prof. Dr. Metin Baflal,
teknolojiye ayak uydurman›n
önemini anlatt› ve oluflturdu¤u kiflisel
arflivini Bölüme arma¤an etti¤ini
belirtti.

“Biz de Böyle Tören ‹steriz”

Emekli ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. fiahabettin Elçi ise kendi
emeklilikleri döneminde böyle
törenler yap›lmad›¤›ndan sitem
ederek, "Bu tören beni ve Prof. Dr.
Akif Kansu’yu k›skand›rd›. Biz de
dekandan böyle bir tören istiyoruz"
dedi. Prof. Dr. Elçi, bir 60 y›l daha
yaflasa, 60 y›l daha bilime hizmet
etmek istedi¤ini kaydetti.

Prof. Dr. Baflal’a, Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Dekan Prof. Dr. Ahmet
Çolak, Prof. Dr. O¤uz Y›lmaz ve
Türkiye Peyzaj Mimarlar› Odas›
Baflkan› Ayflegül Oruçkaptan birer
plaket sundu.
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Atatürk ve Türk Devrimi Konferans›
Üniversitemiz Türk ‹nk›lâp Tarihi

Enstitüsü Müdür Yard›mc›s› Dr.
Necdet Aysal, Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu ö¤rencilerine hitaben
"Atatürk ve Türk Devrimi" konulu
bir konferans verdi. Türk devrimini
zorunlu k›lan, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son dönemi ve
yaflanan olaylar›n tarihsel nedenlerini
anlatan Dr. Aysal, Osmanl›
‹mparatorlu¤u üzerinde oynanan
oyunlar›n ve çevrilen entrikalar›n
günümüze kadar devam etti¤ini
belgelerle anlatt›.

Ankara Üniversitesi Türk ‹nk›lâp
Tarihi Enstitüsü arfliv belgeleri ve

foto¤raflar›n›n slayt gösterisi olarak
paylafl›ld›¤› konferansta, tarihin yol
göstericili¤i ve geçmiflte yap›lan

hatalar›n günümüzde tekrar
edilmemesi üzerinde duruldu, birlik
ve beraberlik mesajlar› verildi.
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S
igorta sektörünün duayenlerinden,
30 y›ll›k sigortac› ve Dubai

Group Sigorta Genel Müdürü Çetin
Alanya, Beypazar› Meslek
Yüksekokulu Sigortac›l›k/Bankac›l›k
Bölümü’nün konu¤u olarak
ö¤rencilere yönelik,  dünyada genel
sigorta sektörü ve Türkiye’nin sigorta
sektöründeki konumu, gelece¤i ve
beklentileri konusunda konferans
verdi. Konferansa Dubai Group Orta
Anadolu Bölge Yönetmeni Tu¤rul
Çal›flkan da kat›ld›. 

Dünyada küresel kriz ortam›nda

bulunan finans sektörünün
Türkiye’de sigorta sektörüne
etkilerini, gelecekte olabilecek
riskleri ve bu risklere al›nabilecek
önlemleri veriler ›fl›¤›nda anlatan
Alanya, Türkiye’de sigortal› say›s›n›n
artmamas›nda e¤itim eksikli¤inin çok
önemli oldu¤unu belirtti. Sigorta
denilince ilk akla gelen sigorta
branfl›n›n trafik ve kasko oldu¤unu,
zorunlu olan DASK sigortas›n›n bile
hala istenilen amac›na ulaflmad›¤›n›
vurgulayan Alanya, Türkiye’nin çok
büyük sigorta pazar›na sahip

oldu¤unu belirtti. Türkiye’de sigorta
sektöründeki olumlu beklentilerin
yabanc› sermayeyi çekti¤ini de
belirten Alanya, ö¤rencilerden gelen
"sektörün krizden ne kadar
etkilendi¤i ve gelecekte ne kadar
etkilenebilece¤i, sigorta çal›flanlar›n›n
neden insanlar üzerinde olumsuz
düflüncelere sebep verdi¤i, sigorta
flirketlerinin Türkiye’de sigortac›l›k
e¤itimi alan ö¤renciler yerine, neden
ilgisiz bölüm mezunu insanlar› ifle
ald›¤›" fleklindeki sorular› da
yan›tlad›.

Ankara Üniversitesi Beypazar›
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal; Üniversite ile
sektör iflbirli¤inin sa¤lanmas› için bu
tür etkinliklere ihtiyaç oldu¤unu ve
sigorta sektörünün kalifiye eleman
ihtiyac›n› karfl›lamak gibi bir misyon
üstlendiklerini söyledi.

Beypazar› MYO’da “Sigorta” Konufluldu

S e v d a  fi e n e r ’ e  M e s l e k t e  5 0 . Y › l  A r m a ¤ a n ›

Türk Tiyatrosu Günleri
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Co¤rafya Fakültesi Tiyatro
Bölümü, Tiyatro Bölümü’nün
kuruluflunun 50. y›l›nda, Bölümün ilk
asistan› ve uzun y›llar boyunca
hocal›¤›n› yapan Prof. Dr. Sevda
fiener’in 80. yafl günü ve ayn›
zamanda Prof. Dr. fiener’in meslekte
50. y›l› nedeniyle 6-8 Kas›m 2008
tarihleri aras›nda "Türk Tiyatrosu
Günleri" düzenledi. Rektörlük 100.
Y›l Salonu’nda düzenlenen etkinlikte
35 bildiri sunuldu. 

Tiyatro Günleri’nin aç›l›fl›na
kat›larak bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Tiyatro Bölümü’yle
tan›fl›kl›¤›n›n çok eskilere gitti¤ini,
Rektör Yard›mc›s› oldu¤u dönemde
zaman zaman Bölüme giderek
çal›flmalar› yak›ndan izledi¤ini
belirterek, "Tiyatro Bölümündeki
disiplini takdir ettim. Çok geç
saatlerde de gitsem ö¤renciler disiplin
içinde çal›fl›yor. Ayn› zamanda
özgürlük ve tiyatro aflk› var. Herkes
birbirine çok dikkatli ve çok yak›n.
Bu bölüm, sahne ve seyircide çok
baflar›l› bir bölüm. O günden bu yana
Tiyatro Bölümü’nün hayran›y›m"

dedi. Türkiye’de tiyatronun
geliflmesinde DTCF Tiyatro
Bölümü’nün pay›n›n son derece
büyük oldu¤unu da anlatan Prof. Dr.
Talu¤, büyük kültür ve sanat
insanlar›n›n yolunun mutlaka buradan
geçti¤ini belirtti. Türk tiyatrosu için
yap›lacak hala çok ifl oldu¤unu da

anlatt› ve bunda da Tiyatro
Bölümü’nün çok katk›lar›n›n
olaca¤›na inand›¤›n› vurgulad›.

Etkinli¤in sonunda, Prof. Dr.
Nurhan Karada¤ ile Prof. Dr. Sevda
fiener de birer kapan›fl konuflmas›
yapt›.
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T›p Fakültesi’nde Transfüzyon Güvenli¤i Projesi
A

nkara Üniversitesi T›p Fakültesi
Cebeci Araflt›rma ve Uygulama

Hastanesi’nde, hasta güvenli¤ine
yönelik tedavi ve bak›m hizmetlerini
iyilefltirmek amaçl›; Hastane
Baflhekimli¤i, Baflhemflireli¤i,
Hizmetiçi E¤itim Koordinatörlü¤ü ve
Serpil Akda¤ Kan Merkezi’nin
koordineli çal›flmalar› ile "Hasta Bafl›
Transfüzyon Güvenli¤i Projesi"
bafllat›ld›.

Proje ile transfüzyon
uygulamalar›na yönelik problem
alanlar› ve bu alanlardaki özgün
aksakl›klar›n belirlenmesi, sorunlara
yönelik kurumsal çözüm önerileri
gelifltirilmesi hedefleniyor. 

Proje ile ilgili aç›klamada flu
ifadelere yer verildi:

“E¤itim Koordinatörlü¤ü’nün
yürütmekte oldu¤u oryantasyon e¤itim
programlar› sonras› yap›lan
de¤erlendirmelerde yeni mezun
meslektafllar›m›z›n ve Hastane
Baflhemflireli¤i’nin klinik
de¤erlendirmeleri sonras›nda,
kliniklerimizde çal›flmakta olan
hemflirelerimizin hasta bafl›
transfüzyon uygulamas›na yönelik bilgi
eksikliklerinin oldu¤u tespit edilmifltir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün Kan
Transfüzyon Güvenli¤i için Küresel
‹flbirli¤i grubunun 2008 y›l›ndaki
önerileri do¤rultusunda hastanemizde
görevli tüm hemflirelere yönelik
‘Hastabafl› Transfüzyon Güvenli¤i
E¤itimi’ düzenlenmesinin yararl›
olaca¤› düflünülmüfltür. 

Ülkemizde ilk kez gerçeklefltirilen
bu e¤itim ile ilgili ön çal›flmalar
Hastanemiz Baflhekimli¤i’nin sözel
bilgilendirilmesini takiben Hastane
Baflhemflireli¤i, E¤itim
Koordinatörlü¤ü ve Serpil Akda¤ Kan
Merkezi’nin iflbirli¤inde bafllat›lm›flt›r.

Öngörülen e¤itimin içeri¤i ve
uygulama süreci tüm hemflirelerimize
yönelik planlanm›flt›r.

E¤itim sürecinin ilk basama¤›
Cebeci Hastanesi’nde göreve yeni
bafllayan 61 hemflireye uygulanm›fl
olup bu e¤itimlere; Hastane
Baflhemflireli¤i, E¤itim
Koordinatörlü¤ü ve Süpervizör
Hemflireler de kat›lm›flt›r.

Bu e¤itimler s›ras›nda Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastaneleri
Transfüzyon Komitesi Baflkanl›¤›’nca
haz›rlanan ve bast›r›lan ‘Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastaneleri
Transfüzyon Klavuzu’ tüm
kat›l›mc›lara da¤›t›lm›flt›r. Klinik

transfüzyon uygulamalar›nda önemli
katk›lar› olaca¤› düflünülen klavuz,
e¤itime kat›lanlar taraf›ndan da yararl›
ve önemli bir araç olarak kabul
edilmifltir.”

Proje kapsam›nda öncelikle
"E¤itimcilerin E¤itimi" program›
gerçeklefltirildi. 16-21 Nisan 2008
tarihlerindeki programa Hizmetiçi
E¤itim Koordinatörleri; Tülay Ölmez
Çiçek, Dilek Baysal, Filiz fian Sa¤›r ile
Süpervizör Hemflireler Nurcihan Kaçer
ve Filiz Fidanc› kat›ld›. Projede ikinci
olarak ise "Hemflire E¤itimi" yap›ld›.
13-16 Ekim 2008 tarihlerinde 11 saat
teorik ders olarak gerçeklefltirilen
"Klinik Sorumlu ve Süpervizör
Hemflirelerin E¤itimi"ne 30; 24-27
Kas›m ve 1-4 Aral›k 2008 tarihlerinde
yap›lan "Kat Sorumlu Hemflirelerinin
E¤itimi"ne 93 hemflire kat›l›rken; daha
sonra yap›lacak "Klinik Hemflirelerinin
E¤itimi"ne ise 430 hemflirenin
kat›lmas› bekleniyor.

2008 Pekin Paralimpik
Olimpiyatlar›’nda okçuluk dal›nda
ülkemize alt›n madalya kazand›ran
Gizem Giriflmen,  hayranl›k uyand›ran
öyküsünü Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Özel Okullar›
ö¤rencileriyle paylaflt›.

Geçirdi¤i trafik kazas› sonucu
omurilik felci olan Gizem Giriflmen,
oturdu¤u apartman›n bodrum kat›nda
çal›flarak olimpiyatlara nas›l
haz›rland›¤›n›, engelli olman›n hayat›
engellemedi¤ini ve ne olursa olsun
hedefini koyan ve çal›flan her insan›n
baflar›ya ulaflaca¤› yönündeki hayata
dair görüfllerini ö¤rencilerimizle
paylaflt›.

Engelliler olimpiyatlar›nda

flampiyon olan ilk Türk bayan sporcu
unvan›na sahip Gizem Giriflmen’i
ö¤rencilerimiz ilgiyle izledi.

Paralimpik Olimpiyatlar›’n›n Alt›n K›z›, Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Okullar›ndayd›

VEFAT ve
BAfiSA⁄LI⁄I
Veteriner Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dal› emekli ö¤retim üyesi
ve Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü eski
Müdürlerinden Prof. Dr. Fahri
Bölükbafl› 24 Kas›m 2008  tarihinde
vefat etti.
Merhuma  tanr›dan  rahmet, kederli
ailesi ve bilim dünyas›na baflsa¤l›¤›
dileriz. 
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Say›:

(Bu yay›n ücretsizdir)

“Spor Oyunlar›nda Rekabet ve Dostluk Birlikte Yaflar”
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Halloran, 32. Spor Oyunlar›’n›n aç›l›fl›nda “Spor
Oyunlar›, ne kadar çok izleyici çekerse o kadar güzel olur” dedi.

Ankara Üniversitesi’nde
geleneksel olarak her y›l

Fakülte ve Yüksekokullar›m›zdan
ö¤renci tak›mlar›n›n kat›l›m›yla
düzenlenen spor oyunlar›n›n 32’ncisi,
20 Kas›m 2008 tarihinde Cebeci
Spor Salonu’nda düzenlenen törenle
bafllad›. Siyasal Bilgiler Fakültesi ile
Hukuk Fakültesi basketbol
tak›mlar›n›n maç› ile bafllayan
oyunlar›n aç›l›fl törenine kat›lan
izleyicilere kura ile çeflitli
arma¤anlar verildi.

Basketbol maç›n›n bafllama at›fl›n›
da yapan Üniversitemiz Rektör

Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nilgün Halloran, bu
tür etkinliklerin
ö¤rencilerin sosyal
geliflimine olumlu
etki edece¤ini
belirterek,
etkinliklere daha
fazla ö¤rencinin
izleyici olarak
kat›lmas›n› istedi.
Bu tür etkinliklerin,
rekabet ortam›nda,
dostluk, sevgi ve sayg›n›n en iyi
flekilde yafland›¤› etkinlikler

oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Halloran,
Spor Oyunlar›n›n 2009
May›s ay›na kadar 10
branflta devam
edece¤ini kaydederek,
"Ö¤rencilerin, hem
arkadafllar›n›
desteklemesi, hem de
bu ortam› yaflamalar›
gerekti¤ine
inan›yorum.
Oyunlar›n, sakatl›k

yaflanmadan, dostluk içinde
geçmesini diliyorum" dedi.

Ankara’da 29-30 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda yap›lan Alt Yap›

Bölgesel Yüzme Yar›fllar›’nda, Ankara Üniversitesi Spor Kulübü
yüzme alt yap› tak›m›ndan 9-10 yafl grubundaki minik
yüzücülerimiz ferdi ve tak›m halinde önmli baflar›lara imza att›.
Sporcular›m›z, 50 ve 100 metre serbest yar›fllar›nda ald›klar›
derecelerle anne babalar›n› sevindirirken, Üniversitemiz yüzme
sporunun gelece¤i ile ilgili de umut vadettiler.
Kendi çocu¤u da tak›mda olan Difl Hekimli¤i Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. T. Ufuk Toygar Memiko¤lu, “Bu
baflar›larda katk›s› olan Ankara Üniversitesi Spor
Kulübü yüzme antrenörlerine baflta Kutlu Köse,
Ça¤lar Özmarangoz ve Mehmet Polat’a, Kulüp
Yöneticisi Kerem Tan›lkan’a ve tüm eme¤i geçenlere
teflekkür ederiz” dedi.

Minik Yüzücülerimiz Umut Vadetti


