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flekilde tar›msal ürünlerin
kurutulmas›nda kullan›labilmektedir.

Tar›msal ürünlerin kurutularak
saklanmas›, insano¤lunun uygulad›¤›
ilk ürün iflleme yöntemlerinden
birisidir. Günefl enerjisiyle tar›msal
ürünlerin içerdi¤i nem istenilen
düzeye kolayca indirilebilmekte ve
böylece tüketilinceye kadarki
zamanda üründe meydana gelen
bozulmalar›n önüne
geçilebilmektedir. 

Aç›k Alanda Kurutmak Çok
Hijyenik De¤il

Aç›k alanda günefl alt›nda
kurutma, toz, kir ve böcek istilas›na
maruz kalabilece¤inden ürün
kalitesinde önemli kay›plara yol
açmakta ve özellikle d›fl sat›m
olana¤› önemli ölçüde azalmaktad›r.
Geleneksel kurutma yöntemlerine
alternatif olarak günefl enerjili
kurutma tesislerinin kullan›lmas›,
ürün kalitesindeki art›fla paralel
olarak petrol ve türevi enerji
kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›¤› ve
bunlar›n oluflturdu¤u çevre kirlili¤ini
de önleyebilecektir.

Sebze ve Meyve Kurutmada,
Ankara Üniversitesi’nden Yeni Teknik

Ziraat Fakültesi çiftliklerinde do¤al

yöntemlerle yetifltirilen sebze ve meyveler,

Üniversitemizde gelifltirilen günefl enerjili

kurutucularda kurutuluyor. Ürünler bu

sayede sinek, ya¤mur ve toz gibi d›fl

etkenlerden korunduklar› gibi ayn› zamanda

do¤al rengine yak›n renkte elde ediliyor.

Z iraat Fakültesi çiftliklerinde
yetifltirilen sebze ve meyveler

2008 yaz›ndan itibaren Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m
Makinalar› Bölümü’nde gelifltirilen
günefl enerjili tünel tipi kurutucularda
kurutulmaya bafllad›. Bu sistemle,
sinek, ya¤mur ve toz gibi d›fl
etkenlerden korunan ürünler hijyen
yönünden yüksek kaliteli olmalar›n›n
yan›s›ra, do¤al rengine yak›n renkte
ve son derece lezzetli elde edildi.

Doç. Dr. Kâmil Saç›l›k
önderli¤inde, Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar›
Bölümü’nde gelifltirilen günefl
enerjili tünel tipi kurutuculardan,
kum saati ve do¤al ak›fll› tipte 20
metre uzunlu¤unda iki adet imal
edildi.

Günefl enerjili kurutucular›n
imalat›n› yapt›rarak, meyve
sebzelerin bu yöntemle kurutulmas›n›
gerçeklefltiren Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Araflt›rma Uygulama
‹flletmeleri Müdürü Doç. Dr. Köksal
Demir, uygulad›klar› yöntemle ilgili
flunlar› anlatt›:

“Tar›msal ürünlerin ço¤u,
üretildikten k›sa bir süre sonra
tüketilmedikleri takdirde bozularak
besin de¤erlerini kaybederler. Bu
kay›plar›n y›ll›k üretim içindeki pay›
tah›llarda %10, meyve ve sebzelerde
% 35-40 kadard›r. Tar›msal ürünlerin
dayanma sürelerini art›rmak için
bünyelerindeki nemin kurutularak

azalt›lmas›, bilinen en eski
yöntemlerden birisidir. 

Günefl Enerjisinin Bak›m
Masraflar› Az

Son y›llarda enerji maliyetlerinin
artmas›ndan dolay›, tar›msal
ürünlerin petrol ve türevi enerji
kaynakl› sistemlerle kurutulmas›
yerine, yenilenebilir enerji kaynaklar›
ile kurutan sistemlere yönelinmifltir.
Güneflin öteden beri bir enerji
kayna¤› olarak kullan›lmas›, günefl
enerjili kurutma sistemlerine daha
fazla önem verilmesine neden
olmufltur. Günefl enerjisinin,
yenilenemeyen enerji kaynaklar›
karfl›s›ndaki üstünlü¤ü, tamamen
temiz, bol olmas› ve kullan›ld›¤›
sistemlerde bak›m masraflar›n›n az
olmas›d›r. Günefl enerjisini absorbe
eden çeflitli yap›daki günefl enerjili
hava ›s›t›c›lar› sayesinde elde edilen
s›cak hava, tah›l depolar›na, tar›msal
amaçl› yap›lara ya da kurutma amaçl›
tesislere iletilebilmekte ve baflar›l› bir
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Günefl Enerjisi ‹çin Oldukça
Yeterli Bir Bölgedeyiz

Günefl enerjili kurutma
sistemlerinin kuruldu¤u bölgenin
meteorolojik ve iklimsel verileri,
etkin bir kurutman›n yap›labilmesi
aç›s›ndan önemli olmaktad›r. Ankara
ekolojisinde Haziran - Eylül aylar›
aras›nda toplam günefllenme süresi
yaklafl›k 1310 saat ve toplam günefl
›fl›n›m› siddeti ise 768 kWh/m2 dir.

Bölgemiz günefllenme süresi ve
günefl intensitesi yönünden oldukça
yeterlidir. Bundan dolay›, tar›msal
ürünlerin günefl enerjisi ile etkin
biçimde kurutulaca¤›n› ve kurutulan
bu ürünlere, iç ve d›fl pazarda oldukça
ilgi gösterilece¤ini düflünmekteyiz.
Günefl enerjili kurutma sistemlerinin
gelifltirilmesiyle, mevcut günefl
enerjisi potansiyelini etkin biçimde
de¤erlendirecek ve üreticilerin en

ucuz maliyetle kuraca¤› do¤al ak›fll›
tünel tipi kurutucu sayesinde bölgede
yetifltirilen tar›msal ürünler h›zl› ve
ekonomik biçimde kurutularak
hijyenik ve d›fl sat›m de¤eri olan
ürünler elde edilecektir.”

Günefl enerjili tünel tipi
kurutucu, A¤ustos ve Eylül 2003
tarihlerinde tar›msal ürünlerin
kurutulmas›nda baflar›l› sonuçlar
verdi. 2008 yaz aylar›nda ise
Ziraat Fakültesi Araflt›rma
Uygulama ‹flletmeleri Müdürü
Doç. Dr. Köksal Demir ile birlikte
20 metre uzunlu¤unda iki adet
tünel tipi günefl enerjili
kurutucunun imalat› yap›ld› ve
Ziraat Fakültesi çiftliklerinde do¤al
yöntemlerle yetifltirilen sebze ve
meyveler bu kurutucularda
kurutuldu. Ürünler, tamamen
sinek, ya¤mur ve toz gibi d›fl
etkenlerden korunarak hijyenik
yönden yüksek kaliteli ve do¤al
rengine yak›n renkte elde edildi.
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D il ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
ö¤retim üyesi olan Prof. Dr.  A. Melek Özyetgin, Türkiye

‹lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i (‹LESAM)
taraf›ndan verilen 2008 y›l› Teflvik Ödülüne lay›k görüldü. Prof.
Dr. Özyetgin, Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda 12 Ocak
2009 tarihinde düzenlenen törenle ödülünü ald›.

22. kurulufl y›ldönümünü kutlayan ‹LESAM,  kuruluflundan bu
yana her y›l bilim ve edebiyat alan›nda eser üreten seçkin bilim
insanlar›na ve entelektüellere ödül veriyor. 

Prof. Dr. Melek Özyetgin’e
‹LESAM Ödülü
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Ankara Üniversitesi web sitesi
ankara.edu.tr’nin yaklafl›k sekiz

y›ld›r kullan›lan görünümü
de¤ifltirilerek daha rafine, daha
ça¤dafl ve daha kendisine güvenli bir
hale getirildi. Üniversitemizin
kimli¤ine ve durufluna uygun hale
getirilen yeni web sayfas›ndaki
bafll›klar›n üzerine gelerek, aran›lan
bilgilere çok daha kolay ulaflabilecek.

Üniversitemizin Kurumsal
‹letiflim Koordinatörü Doç. Dr.
Nuran Y›ld›z’›n yönetiminde
gerçekleflen tasar›ma, etkileflimli bir
ortam oluflturmak amac›yla birkaç
yenilik de eklendi.

“Ana sayfa”da art›k “Site
Haritas›”n›n yan› s›ra “Kampus
Haritas›” da yer al›yor.

Üniversitemizin tüm
kampuslar›n›n haritas› bu bölümde
yer alacak. Böylelikle hem Internet
ortam›nda hem de gerçek ortamda
Üniversitemize ulaflmak daha
kolaylaflacak.

“Ana sayfa”da “Online Yay›nevi”
ve “Biliflim Yard›m” butonlar› da
bulunuyor.

Radyo ‹LEF’in butonu ile “E-
posta” butonu yine “Ana sayfa”da ve
daha görünür flekilde yer al›yor. 

“Kurumsal ‹letiflim”, “Duyurular”
ve “Seçkiler” bafll›klar› ise
Üniversitenin iç iletiflimini
güçlendirmek amac›yla “Ana
sayfa”ya yerlefltirildi. Ayr›ca,
Üniversitemiz web sayfas›n› ziyaret
edecek okuyucular›n görüfl ve

önerilerini bildirebilmeleri amac›yla
ankara@ankara.edu.tr adresine yer
verildi. Bu adres, “Kurumsal
‹letiflim” bafll›¤› alt›nda bulunuyor. 

Web sayfas›n›n yenilenmesinde
eme¤i geçenleri kutlamak amac›yla
26 Ocak 2009 tarihinde bir toplant›
düzenlendi. Rektör Vekili Prof. Dr.
Nilgün Halloran, ana sayfada yer
alan ankara@ankara.edu.tr adresine,
üniversitemiz mensuplar›n›n
düflüncelerini rahatl›kla

yazabileceklerini söyledi.
Üniversitemiz birimlerinin de bu
yeni yap›ya uygun olarak web
sayfalar›n› de¤ifltirmelerinin daha
anlaml› olaca¤›n› belirten Prof. Dr.
Halloran, yeni sistemdeki online
yay›nevi sayesinde art›k çok say›da
fakülte dergisi ve kitab›n›n
internetten okunabilir hale
getirildi¤ini vurgulad›.

Web sayfas›n›n ara yüz
çal›flmalar› devam ediyor. 

Web Sayfam›z
Yenilendi



Ankara Üniversitesi, 2008 y›l›nda
TÜB‹TAK’›n Akademik Ar-Ge

desteklerinden en fazla yararlanan 10
üniversite aras›nda ikinci s›rada yer
al›yor.
TÜB‹TAK kaynaklar›na göre, Ar-Ge
desteklerinden en fazla yararlanan
üniversite 10.051.000 YTL ile Ege
Üniversitesi. Onu s›ras›yla 8.651.000
YTL ile Ankara Üniversitesi,
8.086.000 YTL ile ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, 8.024.000 YTL ile
Ortado¤u Teknik Üniversitesi,
7.460.000 YTL ile Hacettepe
Üniversitesi, 4.918.000 YTL ile
Sabanc› Üniversitesi, 4.804.000 YTL

ile Bilkent Üniversitesi, 4.618.000
YTL ile Bo¤aziçi Üniversitesi,
4.433.000 YTL ile Atatürk
Üniversitesi ve 3.845.000 YTL ile
Pamukkale Üniversitesi izliyor.

2008 Y›l› Üçüncü Dönemde,
Dokuz Projeye Destek
TÜB‹TAK’›n Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Projelerini Destekleme
Program› kapsam›nda 2008 y›l›
üçüncü döneminde destekleyece¤i
projelerden dokuzunu Ankara
Üniversitesi ö¤retim elemanlar›
yürütecek. Bu dönemde T›p
Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet

Rüçhan Akar, Biyoteknoloji
Enstitüsü’nden Dr. Arzu Atalay,
Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr.
Bülent Gülçubuk, ‹letiflim
Fakültesi’nden Doç. Dr. Çiler
Dursun, T›p Fakültesi’nden Prof.
Dr. Mehmet U¤ur, Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nden Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Kemal Coflkun, Ziraat
Fakültesi’nden Prof. Dr. Suzan
Alt›nok ve Fen Fakültesi’nden Prof.
Dr. Yaflar Murat Elçin ile Prof. Dr.
Zeynel K›l›ç’›n sundu¤u projeler
desteklenecek.
Projeleri, gelecek say›lar›m›zda siz
de¤erli okuyucular›m›za sunaca¤›z.

TÜB‹TAK’›n, Akademik Ar-Ge Desteklerinden
En Fazla Yararlanan ‹kinci Üniversiteyiz 

TÜB‹TAK’›n 2008 Y›l› Üçüncü
Dönem Araflt›rma Projeleri
kapsam›nda Türkiye genelinde
kabul etti¤i 152 projeden dokuzu
Ankara Üniversitesi ö¤retim
üyeleri taraf›ndan yürütülecek. 
Bu projelerden biri, Üniversitemiz
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dal›, Doku
Mühendisli¤i Biyomalzemeler ve
Nanobiyoteknoloji
Laboratuvar›’ndan Prof. Dr. Y.
Murat Elçin’in yürütücülü¤ünde
befl araflt›rmac›n›n çal›flaca¤›
“‹fllevsel Kemik Doku
Mühendisli¤i:
Mekanotransdüksiyon Etkisindeki
Adipoz-Kökenli Kök Hücrelerden
Yeni Kemik Dokusu Gelifltirilmesi”
konusunda gerçeklefltirilecek.
Proje ile ya¤ (adipoz) dokusundan
mezenkimal kök hücre elde edilmesi
ve bunlar›n kemik doku
mühendisli¤inde kullan›m potansiyeli
araflt›r›lacak.
Prof. Dr. Elçin, araflt›rmas›n›n
amac›n› ve izleyece¤i yolu flöyle
anlat›yor:
“Kemik doku mühendisli¤i, çok
çeflitli travmatik, genetik ve
dejeneratif hastal›klar›n neden
oldu¤u sert doku kay›plar›n›n
tedavisinde kullan›lan otogreft,

allogreft ve alloplastik greft
materyalleriyle ilgili k›s›tl›l›klar›n
giderilmesi ve mevcut tedavilerin
gelifltirilmesi potansiyelini tafl›yan bir
rejeneratif t›p teknolojisidir. 
Genellikle minimal invazif cerrahi
ifllemlerle kolay ve bol miktarda elde
edilebilen adipoz doku, içerdi¤i
mezenkimal kök hücreler nedeniyle
yüksek potansiyelli bir eriflkin kök
hücre verici dokusu olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Bu hücrelerin kemik,
k›k›rdak, ba¤ ve kas dokusu
öncülerine farkl›laflt›r›labildiklerinin
gösterilmifl olmas› kemik doku
mühendisli¤i için de muhtemel
potansiyellerini ortaya koymaktad›r.
Bu çal›flmada, insan adipoz
dokusundan eriflkin kök hücrelerin
elde edilmesi ve tan›mlanmas›n›n

yan›s›ra, bu hücrelerin üç-boyutlu
kemik doku mühendisli¤i
iskelelerine ekilmesi, kontrollü
olarak farkl›laflt›r›lmalar› ve
perfüzyon tipi biyoreaktörde
gerçeklefltirilecek kültürlerde
biyoyapay doku yap›lar›nda dengeli
hücre da¤›l›m›n›n sa¤lanmas› ve
hücre uyar›lar›yla ifllevselli¤in
temin edilmesi amaçlanmaktad›r.
Adipoz-kökenli kök hücreler (i)
eriflkin kök hücre iflaretçi ifadeleri
aç›s›ndan tan›mlanacak, (ii)
perfüzyon biyoreaktöründe üç-

boyutlu kompozit gözenekli yap›
iskelelerine ekilecek, (iii) osteojenik
flartlarda kemik hücre öncülerine
farkl›laflt›r›l›p tan›mlanacak ve (iv)
çeflitli iskelelerde farkl›laflt›r›lan
hücrelerle elde edilen doku yap›lar›
birbirleriyle ve statik kültürlerde
sürdürülen kontrol yap›lar›yla
mekanik özellikleri, hücre canl›l›¤›,
metabolik aktivitesi ve hücre d›fl›
matriks bileflenlerinin sentez ve
birikimi yönlerinden
karfl›laflt›r›lacaklard›r. Böylece,
adipoz kök hücrelerinin kemik doku
mühendisli¤inde kullan›m potansiyeli
ile perfüzyon biyoreaktörün üç-
boyutlu kültürlerdeki hücre canl›l›¤›
ve ifllevlerine olan etkileri de
incelenecektir.”

TÜB‹TAK Projesi: “Ya¤ Dokusu Kök
Hücrelerinden Kemik Üretimi”
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TÜB‹TAK Projesi: “Kad›n Giriflimcili¤i”
Doç. Dr. Gülçubuk:
“K›rsal alandaki
kad›nlar›n ekonomide
daha aktif yer almas› için
politika gelifltirmek
gerekir.”

TÜB‹TAK’›n 2008 Y›l› Üçüncü
Dönem Araflt›rma Projelerinden biri
de Üniversitemiz Ziraat Fakültesi
Tar›m Ekonomisi Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Bülent Gülçubuk
taraf›ndan yürütülecek. 
“Türkiye’de K›rsal Alanda
Kad›n›n Giriflimcili¤ini Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi ve
Kad›nlar›n Bu Konuda
Güçlendirilmesine Yönelik Politika
Önerilerinin Gelifltirilmesi” bafll›kl›
projede; k›rsal alanda yaflayan
kad›nlar›n giriflimcilik faaliyetlerine
bak›fl aç›lar›n›n ve kredi
kaynaklar›na eriflimlerinin
ortaya konulmas›, bu
konulara etkide bulunan
faktörlerin belirlenmesi ve
k›rsal alandaki kad›nlar›n
giriflimcilik yeteneklerinin
art›r›lmas› ve ekonomide
daha aktif yer alabilmeleri
için politika gelifltirilmesi
hedefleniyor.

Proje, ülkemizde iflgücüne kat›lan
kad›nlar›n yaklafl›k yar›s›n› oluflturan
k›rsalda/tar›mda çal›flan kad›n
iflgücünün giriflimcili¤inin
artt›r›lmas› ve ekonomik, toplumsal,
kültürel hayata aktif kat›l›m›na
yönelik politika gelifltirmesi
aç›s›ndan önem tafl›yor.
‹BBS-‹statistiki Bölge Birimi
S›n›fland›rmas› Düzey-I’de (NUTS-
I) yer alan 12 bölgenin her birinden
seçilecek birer ilde yürütülecek proje
ile yaklafl›k 600 kad›na ulafl›lmas›,
ilgili kamu ve kamu d›fl› kurum ve

kurulufllarla, örnek giriflimcilerle
görüflmeler yap›lmas› hedefleniyor.
Projede, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr.
‹lkay Savc›, Harran
Üniversitesi’nden Dr. Dilek Ero¤lu
Özer ve 19 May›s Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Kürflat Demiryürek de
yer al›yor.
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ABD of Maryland University
College (UMUC) Rektörü Susan C.
Aldridge ve Uluslararas› ‹liflkiler
Özel Dan›flman› Hoan Dinh Nguyen,
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr.
Nilgün Halloran’› 20 Ocak 2009
tarihinde ziyaret ederek iki üniversite
aras›nda iflbirli¤i olanaklar›n›n
gelifltirilmesini ele ald›.

UMUC Heyeti, Yüksekö¤retimde
uluslararas›laflman›n önemli bir
göstergesi olarak kabul edilen ortak
diploma çal›flmalar› hakk›nda
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›’n›
ve çeflitli üniversiteleri ziyaret ederek
bu konuda bilgi sunmak ve görüfl
al›flverifli yapmak amac›yla ülkemize
geldi. Bu amaçla UMUC Rektörü
Susan C. Aldridge ve dan›flman›
Hoan Dinh Nguyen, iflbirli¤i
yapmaya büyük önem verdikleri

Ankara Üniversitesi’ni ziyaret ederek
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr.
Nilgün Halloran ile genifl kapsaml›
bir görüflme yapt›. Görüflme sonunda
iki üniversite aras›nda ortak diploma
verilmesi konusunda iflbirli¤i
yapman›n iki taraf için de yararl›
olaca¤› belirtildi ve bu hususlar›
kapsayan bir mutabakat zapt›

imzalanmas›na karar verildi. Bundan
sonra da uygulama protokollerinin
hayata geçirilmesi için h›zla
çal›flmalara bafllanmas› kararlaflt›r›ld›.
Görüflmeye Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu’nun önceki Müdürü
Prof. Dr. Sabahattin Balc› ile Müdür
Vekili Doç. Dr. Ayhan fierbetçi de
kat›ld›.

Maryland University College’den, ‹flbirli¤i Ziyareti

T ›p Fakültesi Nöroflirurji
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi

ve Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) Baflkan› Prof. Dr. Yücel
Kanpolat, 14 Ocak 2009 tarihinde
düzenlenen törenle emekliye
ayr›ld›. Prof. Dr. Kanpolat törende,
“Yaflam, Bilim ve Araflt›rma
Üstüne” bafll›kl› bir konferans
sundu. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde çal›fl›p emekli
olman›n kendisi için bir flans ve onur
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Kanpolat,
devletin kendisini okuttu¤unu ve
dünya çap›nda bir sinir cerrah›
oldu¤unu belirterek, gençlere de
böyle bir flans diledi¤ini söyledi.
“Türkiye’de araflt›rma yap›lmaz”
diyenlere karfl› oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Kanpolat, Türkiye’de
araflt›rma yap›labilece¤ini ve bunun
çok kolay oldu¤unu; baflka ülkelerde
araflt›rma yapmak için büyük
organizasyonlar gerekirken,
Türkiye’de dostluklar› kullanarak
çok ifllerin baflar›labilece¤ini
vurgulad›. Bugün bu toplant›y›
izleyenlerin ço¤unun
ABD’dekilerden daha iyi
düflünebilece¤ini ve daha iyi fleyler
yapabilece¤ini de savunan Prof. Dr.
Kanpolat, ö¤retim üyelerinin

misyonunun, bunu gerçeklefltirmek
oldu¤unu söyledi. Günümüzde
hastay› dinlemekten ziyade, önce
filmlere ve tahlillere bakan doktorlar
ortaya ç›kt›¤›n› da ifade eden Prof.
Dr. Kanpolat, bu Fakülteyi de¤erli
yapan›n ö¤retim üyeleri oldu¤unu
belirterek, “Ben hasta olsam
hekimimi tan›mak ve görmek isterim.
Aletler de önemlidir ama hekim ve
tecrübe daha önemlidir” diye
konufltu. Hastalar› sa¤l›¤›na
kavuflturman›n verdi¤i mutlulu¤u da
anlatan Prof. Dr. Kanpolat, hastal›¤›
anlayamayan hekimlerin hastaya
dokunmamas› gerekti¤ini de
sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Kanpolat’a emeklili¤i
nedeniyle Prof. Dr. Muharrem
Gerçeker, Prof. Dr. Sad›k Bilgiç,
Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp ve

Dekan Prof. Dr. ‹lker Ökten birer
plaket sundu. Prof. Dr. Ökten,
Prof. Dr. Kanpolat’›n
Üniversitemiz ve T›p
Fakültesi’nin gelifliminde çok
özel bir yeri oldu¤unu, kendisinin
dünya çap›nda örnek bir hekim
oldu¤unu söyledi. Çok say›da
araflt›rma yapt›¤›n› ve çok say›da
ö¤renciye yol gösterdi¤ini, T›p
Fakültesi’ne bundan sonra da

önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
kaydetti. “Fakültenin kap›lar› her
zaman kendisine aç›kt›r” dedi.

P r o f .  D r .  K a n p o l a t ’ t a n  E m e k l i l i k  K o n f e r a n s ›

“Türkiye’de Araflt›rma Yapmak Çok Kolay”

TÜB‹TAK
Dergisi’nin
Bafl Editörü
Prof. Dr.
Ali ‹nal
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Ali ‹nal, TÜB‹TAK taraf›ndan
yay›nlanmakta olan “Turkish Journal
of Agriculture and Forestry”
dergisine Bafleditör olarak seçildi.
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Üniversitemizde ö¤rencilerimize
sunulan maddi katk› kredilerini
aç›klar m›s›n›z?

Üniversitemizde maddi katk›
içeren dört program uygulanmaktad›r.
Bunlar; K›smi Zamanl› Ö¤renci
Çal›flma Program›, ‹lk 2000 Katk›
Program›, Baflar› Katk› Program› ve
Erasmus Ö¤renci De¤iflim Program›
olarak s›ralanabilir.

Kimlere k›smi zamanl›
çal›flan ö¤renci diyoruz?

‹lgi ve yetenekleri
do¤rultusunda bir iflte çal›flarak
ve becerilerini gelifltirerek ifl
disiplini edinmifl, üretken
bireyler olarak yetiflmelerine katk›da
bulunmak amac›yla Üniversitemizde
ö¤renim gören ve Üniversitemizin
çeflitli akademik ve yönetsel
birimlerinde çal›flan ö¤rencileri böyle
tan›ml›yoruz.

K›smi Zamanl› Çal›flma
Programlar› ve ‹lk 2000 Katk›
Program›n› birer "burs" program›
olarak tan›mlayabilir miyiz?

Hay›r. 2005 y›l›na kadar
üniversiteler kendi faaliyetlerinden
sa¤lad›klar› fonlar ve ba¤›fllarla
gereksinimi olan ö¤rencilerine burs
verebilmifller. Ancak, 2005’te bu
olanak ortadan kald›r›lm›fl,
üniversitelerin burs vermesi
engellenmifl ve Üniversitelerin
ö¤rencilere maddi katk›da
bulunabilmesi için ö¤rencilerden
hizmet sat›n alma zorunlulu¤u
getirilmifltir. Bu nedenle de K›smi
Zamanl› Çal›flma Programlar›
uygulanmaya bafllam›flt›r ki ‹lk 2000
Katk› Program› da “K›smi Zamanl›
Ö¤renci Çal›flt›rma program›”
fleklinde uygulanmaktad›r.  

“K›smi zamanl›” olarak A ve B
Grubu fleklinde iki tan›mlama var,
bu gruplar aras›ndaki fark nedir?

Bu iki grup aras›ndaki tek fark
ayl›k çal›flma saatleri olup, A Grubu
K›smi Zamanl› Ö¤renciler günde en
fazla dört saat olmak üzere
(Cumartesi-Pazar ve resmi tatil
günleri hariç) ayl›k 78-92 saat

aras›nda çal›flmaktad›rlar.
B grubu ise ayl›k en fazla 60 saat

(Cumartesi-Pazar ve resmi tatil
günleri hariç) çal›flabilirler.   

Bu iki grup aras›nda saatlik
ücret olarak fark var m›?

Hay›r yok, bu iki grup ö¤rencileri
de saatlik brüt 4,00.-TL (net 3,38.-
TL) almaktad›rlar.

5010 say›l› Sosyal Güvenlik
Yasas›’ndaki de¤ifliklik sonras›nda
k›smi zamanl› ö¤renciler için
uygulamada ne gibi de¤ifliklikler
oldu? Bu de¤ifliklik sonucunda
karfl›laflt›¤›n›z sorunlar neler? 

Eski uygulamaya göre; k›smi
zamanl› çal›flacak ö¤rencinin SGK
girifli yap›lmakta ve her ö¤renci için
hak etti¤i brüt ücretin %1,5’u
oran›nda "ifl kazas› ve meslek
hastal›klar› primi" yat›r›lmaktayd›.
Ancak yeni yasa k›smi zamanl›
ö¤rencilerin normal SSK’l› bir iflçi
olarak tan›mlanmas› gerekti¤i ve her
bir ö¤renci için genel sigorta
yap›lmas› zorunlulu¤unu getirmifltir.
Bu da her bir ö¤renci için %1,5
olarak ödenen primin %36,5’a
yükselmesine neden olmufltur.

Örnek verecek olursak; 60 saat
çal›flan bir ö¤rencinin maliyeti
243,60.-TL iken 327,60.-TL ye
ç›km›flt›r. Bu, yaklafl›k % 34 oran›nda
bir art›flt›r. Bütçenin ödene¤inin ayn›
kald›¤› varsay›m› ile daha önce k›smi
zamanl› olarak çal›flt›r›lan
ö¤rencilerin üçte birinin

çal›flt›r›lmamas› anlam›na
gelmektedir.

‹lgili yasal de¤iflikli¤in yaln›zca
bütçe olanaklar›n› zorlay›c› etkisi
yoktur. Yeni düzenlemeye göre
"k›smi zamanl›" çal›flma yoktur,

"Çal›flma" vard›r. Çal›flan, normal
bir sigortal›n›n haklar›na sahip ve

yükümlülükleri alt›ndad›r.
Örnek vererek aç›klayacak
olursak; eskiden k›smi zamanl›
çal›flan olarak nitelendirdi¤imiz
ö¤rencilerimiz; eskiden oldu¤u
gibi çal›flt›r›lmalar› durumunda;
bu yasaya göre "sigortal› bir
çal›flan" olduklar›ndan,
ö¤rencilere sa¤lan›lan burs,

kredi gibi baz› kamu olanaklar›ndan
yararlanamayacaklard›r. 

Bize ulaflan bilgilere göre,
Ülkemizdeki baz› üniversiteler bütçe
olanaklar›n›n yetersizli¤i, bu
giderlerinin çok fazla olaca¤›
düflüncesiyle k›smi zamanl› ö¤renci
çal›flt›rma program›n› uygulamadan
kald›rm›fllar ve çal›flan ö¤rencileri
iflten ç›karm›fllard›r. Ancak
Üniversitemiz, ö¤rencilerimizin
ma¤duriyetlerini olabildi¤ince
azaltmak amac›yla, sisteme yeni
ö¤renci dahil etmeksizin, çal›flmakta
olan ö¤rencilerimizin çal›flmaya
devam etmesi yönünde karar
vermifltir. Ancak k›smi zamanl›
ö¤renci program›n›n uygulamas›nda
da baz› sorunlar oldu¤u aç›kt›r.
Sorunlar›n giderilebilmesi için yasal
düzenleme gereklidir. Mevcut
koflullar ve bütçe olanaklar›yla
sorunun giderilebilmesi için
Üniversite olarak yapabileceklerimiz
s›n›rl›d›r. Bu konuda iyileflme
sa¤layan "‹flsizlik Sigortas› Kanunu
ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›",
18 fiubat 2009 tarihinde TBMM’de
Kabul edilmifltir. Kanun, henüz
Resmi Gazetede yay›nlanmad›.
Geliflmeleri izleyip, sorunun bir an
önce giderilmesi için gayret
gösterece¤iz. 

Ö¤renci ücretlerinin ödenme
süreci nas›l ve ö¤renci ücretlerinde
herhangi bir gecikme söz konusu
mu? Ö¤rencilerimizin gecikme ile

Sa¤l›k, Kültür ve Spor Daire Baflkan› Doç. Dr. Güven Say›lgan,

Yeni Sosyal Güvenlik Yasas›’n›n, K›smi
Zamanl› Çal›flan Ö¤rencilere Etkisini Anlatt›
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ilgili yak›nmalar› konusuna
da bir aç›kl›k getirebilir
misiniz? 

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
gibi birimler, ö¤rencilerin
çal›flm›fl olduklar› aya ait
puantajlar› Sa¤l›k Kültür ve
Spor Daire Baflkanl›¤›’na
gönderirler. SGK ifllemleri
dolay›s›yla tek bir bordro
haz›rlanma zorunlulu¤undan dolay›
ödemenin haz›rlanmas› için tüm
puantajlar›n Baflkanl›¤›m›za
ulaflmas›ndan hemen sonra ödeme
çal›flmalar›na bafllan›r. Bu
puantajlarda yer alan çal›flma
saatlerine göre en k›sa zamanda
ödemeler haz›rlan›r ve Strateji Daire
Baflkanl›¤›’na gönderilir ve oradaki
ifllemlerden sonra ücretler
ö¤rencilerin hesab›na yat›r›l›r. 

Haz›rlanan puantajlar›n
Baflkanl›¤›m›za geç ulaflt›r›lmas›
ödeme haz›rl›¤›na bafllanamamas›
anlam›na gelmektedir ki, iletilen
puantajlardaki en küçük bir eksiklik
ya da hata, ödemelerin bir bütün
olarak aksamas›na sebep olmaktad›r.

‹lk 2000 Katk› Program›n›
aç›klar m›s›n›z?

2003-2004-2005 ÖSS
S›navlar›nda ilk 2000’e giren ve
Üniversitemize kesin kay›t yapt›ran
ö¤rencilere, baflar›lar› devam etti¤i
sürece ve genel akademik baflar› not
ortalamalar› en az iki ya da üstü
olmak flart›yla Ekim-Haziran aylar›
aras›nda dokuz ay süre ile ayda 60

saat süre ile k›smi zamanl› çal›flma
karfl›l›¤› verilen katk› kredisidir. Bu
kredinin uygulanma flekli B Grubu
K›smi Zamanl› Ö¤renci Çal›flma
Program› ile ayn›d›r.

B grubu k›smi zamanl›
ö¤rencilerle, ‹lk 2000 katk›
program›ndan yararlanmaya hak
kazanan ö¤renciler 2008-09
ö¤retim y›l› bafl›ndan itibaren hak
kazanm›fl olduklar› 2008 y›l› Ekim,
Kas›m, Aral›k aylar› ve 01-14 Ocak
2009 tarihleri aras›ndaki 15 günlük
ücretlerini alamad›lar, neden?

2008-2009 E¤itim-Ö¤retim y›l› B
grubu k›smi zamanl› ve ‹lk 2000
ö¤renci listeleri Baflkanl›¤›m›za 15
Aral›k 2008 tarihinde ancak
ulaflm›flt›r. Bu listelerin
Baflkanl›¤›m›za ulaflmas›ndan hemen
evvel 5010 Say›l› SGK Kanunu
ç›kart›lm›fl ve bu kanunun ilgili
maddesiyle K›smi Zamanl›
Ö¤rencilerin sigortal› olma
zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu nedenle
ö¤rencinin SGK girifli yap›lmadan
herhangi bir ödeme yap›lmas›
mümkün olamam›flt›r. 

Baflar› Katk› Program›
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Akademik ortalamas› en az 70 ya
da üstü olup, maddi durumu yetersiz
olan ve 2003-2004 E¤itim-Ö¤retim
Y›l›ndan önce katk› almaya hak
kazanan ve baflar›s› devam eden
ö¤rencilere Ekim-Haziran aylar›
aras›nda dokuz ay süreyle ayl›k 150.-
TL katk› sa¤lanmaktad›r.

Erasmus Ö¤renci De¤iflim
Program› nedir?

Bu program Hayat Boyu Ö¤renme
Program›na dahil ülkeler olarak
bilinen Avrupa Birli¤i üyesi 27  ülke,
Avrupa Birli¤i’ne (AB) üye olmay›p
Avrupa Ekonomik Alan› üyesi
‹zlanda, Lihtenstayn, Norveç ve
Avrupa Birli¤ine üye olmaya aday
Türkiye Yüksek E¤itim Kurumlar›n›n
faydaland›¤› ve ö¤renci de¤iflimi
halinde gerçeklefltirilen bir
programd›r. Bu program kapsam›nda,
ö¤rencilerimize e¤itim amaçl› olarak
gitmifl olduklar› ülkelerin geçinme
koflullar›na göre, ayl›k 350,00-500,00
TL. aras›nda destek sa¤lanmaktad›r.

Genç ‹letiflimciler Yar›flmas›’ndan Dört Ödül
Üniversitemiz ‹letiflim Fakültesi

ö¤rencileri, Ayd›n Do¤an
Vakf›’nca bu y›l 20’ncisi düzenlenen

Genç ‹letiflimciler Yar›flmas›’ndan
dört ödülle döndü.

Kültür Bakan› Ertu¤rul Günay’›n

da kat›l›m›yla ‹stanbul Hilton
Convention Center’de
gerçeklefltirilen ödül töreninde
yaz›l›, görsel, iflitsel, reklam, halkla
iliflkiler ve internet yay›nc›l›¤›
dallar›nda ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinin 76 projesine ödül
verildi.

Üniversitemiz ‹letiflim
Fakültesi’nden Eray Mert K›sa
Film Dal›’nda birinci ve ikinci;
Mahmut Alt›nöz Haber Dal›’nda
üçüncü; Gökhan Saday, Damla
Tabak, Mesutcan Etiman ile Tülay
Demir de Halkla ‹liflkiler Kurumsal
‹letiflim Projesinde üçüncü oldu.



Emekli Akademisyenlerimiz Prof. Dr. Ahmet Saral ile
Yard. Doç. Dr. Özdemir Hanc›o¤lu 

Türkiye’de Tar›m Ö¤retiminin 163. Y›l›,
Ziraat Fakültesi’nde Kutland›
Türkiye’de tar›m ö¤retimine

bafllanmas›n›n 163’üncü y›l›,
9 Ocak 2009 tarihinde Üniversitemiz
Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen
törenle kutland›.Törende, Prof. Dr.
Cemalettin Çiftçi “Geçmiflten
Günümüze Türkiye’de Ziraat Yüksek
Ö¤renimi” ve Prof. Dr. Yalç›n
Memlük de “Bir Ça¤dafllaflma
Öyküsü: Atatürk Orman Çiftli¤i”
konular›n› anlatt›. Fakülteden emekli
olan ö¤retim üyeleri ile idari
personele plaketlerin de verildi¤i
tören, Ankara Devlet Operas›
sanatç›s› Tuncer Tercan’›n sundu¤u
“Anadolu Ezgileri” adl› dinletiyle
sona erdi.

“‹lk Yerli Traktörün
Tasar›m› Fakültemizde Yap›ld›”

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Ahmet Çolak, tar›m›n örgün e¤itime
konu olmaya bafllamas›n›n oldukça
eski tarihlere dayand›¤›n›, ülkemizde
ise sistemli ve belirli bir
disiplin içerisinde
yürütülen ilk tar›msal
ö¤renim faaliyetinin
Tanzimat
döneminde 1846
y›l›nda,
‹stanbul'un
bugünkü ad› ile
Yeflilköy semtinde
bulunan Ayamama
Çiftli¤i’nde kurulan

Ziraat Mektebi ile bafllad›¤›n›
söyledi.

Prof. Dr. Çolak, “Bu ba¤lamda
tar›msal ö¤renim ülkemiz için öncü
alanlar›n bafl›nda yer almaktad›r.
Tar›m bilimcileri olarak, mesle¤imiz
aç›s›ndan tarihi bir dönüm noktas›
olan bu okulun aç›l›fl›n›n
y›ldönümlerini uzun y›llard›r bir
meslek bayram› olarak kutluyoruz.

Bu gelene¤in ortaya ç›k›fl›na bu
tarihi Fakülte öncülük

yapm›flt›r. Önceleri
yaln›zca Ankara’da

kutlanan 10 Ocak
daha sonra tüm
illerimizde
ziraat
mühendislerinin
kutlad›¤›

coflkulu bir
meslek bayram›

ve mesleki
de¤erlendirme günü

olmufltur” dedi.
1948 y›l›ndan itibaren Ankara

Üniversitesi’nin çat›s› alt›nda
faaliyetlerini sürdüren Ziraat
Fakültesi’nin,  tar›m sektörüne ve
bilim dünyas›na önemli katk›larda
bulundu¤unu kaydeden ve
Fakültenin, ergonomi, istatistik,
genetik, meteoroloji gibi bilim
dallar›n› Türk bilim dünyas›na
kazand›rd›¤›n› belirten Prof. Dr.
Çolak, “‹lk yerli traktörün tasar›m›
Fakültemizde yap›lm›fl, patenti
al›nm›flt›r. Türkiye’de ilk
yenilenebilir enerji çal›flmalar›
1930’lu y›llarda Fakültemizde
yap›lm›fl ve bunu yüzlercesi
izlemifltir. Fakültemiz çevre ve do¤al
kaynaklar›n kullan›m› ile ilgili ilk ve
izleyen çok say›daki çal›flman›n
uygulamaya aktar›c›s› olmufltur.
Biyoteknoloji, organik tar›m, hassas
tar›m ve enerji tar›m› gibi yeni
alanlar›n aç›lmas›nda ve

Emekli Olanlar
Törende, emekliye ayr›lan Prof. Dr. Ahmet Saral ile Yard. Doç. Dr. Özdemir Hanc›o¤lu ve idari personelden Ali

Türk, Ayfle Çal›flkan, Suat fien, Gürsel Tonguç, Canbot Ataman, Yusuf Tercan, ‹smail Soyalp, Mehmet Ak›nc›, Sevil
Çand›r, Yakup Öztürk ve merhum Talat Karada¤ ad›na Mesude Karada¤’a plaket verildi.

Emekli ‹dari Personel

Emekli Akademisyenlerimiz Prof. Dr. Ahmet Saral ile
Yard. Doç. Dr. Özdemir Hanc›o¤lu 
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uygulanmas›nda önemli
katk›larda bulunmufl ve
bu alanlarda çok say›da
projeye ev sahipli¤i
yapm›flt›r. Ülkemiz
tar›m›nda görev alan 20
bini aflk›n mezun
vermifltir” dedi.

“Geçti¤imiz Y›l
17 Kitap
Yay›nlad›k”

Erasmus ö¤renci
de¤iflim program› kapsam›nda 2005
y›l›ndan günümüze 95 ö¤rencilerinin
6-12 ay süre ile yurtd›fl›nda ö¤renime
gönderildi¤ini de belirten Prof. Dr.
Çolak, “Fakültemizde geçti¤imiz y›l
içinde 17 kitap, 80 tanesi SCI
kapsam›nda olmak üzere 168 tanesi
yabanc› dilde toplam 423 makale ve
bildiri yay›nlanm›fl; 38 tanesi
tamamlanan 185 bilimsel araflt›rma
projesi yürütülmüfltür. Tar›m
Bilimleri dergimiz SCI expanded
kapsam›na al›nm›flt›r” diye konufltu.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
birimleriyle ortak yürütülen çok
önemli ve faydal› çok say›da
projenin tamamland›¤›n› ya da
devam etti¤ini de sözlerine ekledi.

Çeflit Gelifltireceklere Destek
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›

Müsteflar› Vedat Mirmahmuto¤lu

da Türkiye’nin SCI
yay›nlar›nda dünyada
büyük aflama
kaydederek 18’inci
oldu¤unu ancak Ar-
Ge’ye gereken önem
verilmedi¤i için
araflt›rmalar›n patente
dönüflmedi¤ini söyledi.
Bu konuda yapt›klar›
çal›flmalar› da anlatan
Mirmahmuto¤lu, bir
araflt›rmac›n›n, çeflit

gelifltirmesi durumunda, gelirin
yüzde ellisini, gelifltiren kifliye
vereceklerini, oysa bu rakam›n
ABD’de yüzde dört oldu¤unu dile
getirdi.

“Geçmiflten Günümüze
Türkiye’de Ziraat Yüksek
Ö¤renimi” konulu bir bildiri sunan
Prof. Dr. Cemalettin Çiftçi ise 1933
y›l›nda kurulan Yüksek Ziraat
Enstitüsü ile birlikte Türkiye’de ilk
kez araflt›rma yapmak gelene¤inin
yerlefltirildi¤ni, ö¤retim üyesi olacak
gençlere mutlaka doktora yapma
zorunlulu¤unun getirildi¤ini, doktora
ve habilitasyon yönetmeliklerinin
kabul edildi¤ini, tam gün çal›flma
ilkesi ile Rektör ve Dekanlar›n
seçimle belirlenmesi ilkesinin de
getirildi¤ini kaydetti. ‹lk defa dekan,
ordinasyüs ve profesör kelimelerinin
de Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde

kullan›ld›¤›n› vurgulayan Prof. Dr.
Çiftçi, her ö¤rencinin elinde
mikroskop bulundu¤unu, oysa bugün
ayn› olanaklara sahip olunmad›¤›n›
söyledi. fiahide Yarg›ç’›n 1935’te
mezun olan ilk kad›n ziraat
mühendisi oldu¤unu da anlatt›.

‹lk Kent Orman› AOÇ
“Bir Ça¤dafllaflma Öyküsü:

Atatürk Orman Çiftli¤i” adl›
konferans› veren Prof. Dr. Yalç›n
Memlük ise Atatürk Orman
Çiftli¤inin, Dünyada yeni geliflen
“Kent Orman›” kavram›n›n
bafllang›c› oldu¤unu belirtti. AOÇ
içindeki Karadeniz Havuzu’nun
Ankara’ya getirilen bir deniz
oldu¤unu, burada kürek yar›fllar›n›n
da yap›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

Ö¤renciler ad›na konuflan Ö¤renci
Temsilcisi Mustafa Ero¤lu,
gelecekte su ve g›da savafllar›n›n
olaca¤›n›n
öngörüldü¤ünü
belirterek, “Bu savafllar›
önleyebilecek, dünya
bar›fl›na katk›
sa¤layacak önemli
mesleki alanlar›n
bafl›nda ziraat
mühendisli¤i
gelmektedir. Bizler bu
sorumluluklar›n bilinciyle ülkemiz
için çok çal›flmam›z gerekti¤inin
fark›nday›z” diye konufltu. 

Ankara Devlet
Operas› sanatç›s›

Tuncer Tercan

‹letiflim Fakültesi’nde
faaliyet gösteren
Uluslararas› Araflt›rma ve
Gelifltirme Toplulu¤u
(UARGE) Kars’a gidiyor.
AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›
(Türk Ulusal Ajans›) taraf›ndan desteklenen projede
Danimarka, Portekiz ve Romanya’dan gelecek gençlerle
ortak çal›fl›lacak. Projenin temas›, “Zamana ve
insano¤luna yenik düflmüfl olan Ani Harabeleri”ni
geçmifle mahkûm olmaktan kurtarmak ve bu miras›n
ortak oldu¤u bilincini yaratmak amac›yla Avrupal›
gençlerle el ele vererek Ani’ye ilgi çekmek. Topluluk
baflkan› Serdar Çetinkaya, “Ifl›¤›n› Yans›t ‘Ani’yi
Ayd›nlat” adl› projeleri ile Halkla ‹liflkiler ve Reklam
Kampanyas› yürüteceklerini söyledi. Topluluk 1-12
Temmuz 2009 tarihinde Kars’a giderek Ani
Harabeleri’nde bir reklam filmi çekecek ve afifl, broflür,
ilan gibi tan›t›m ürünleri oluflturacak. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Rus Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Ayfle Dietrich’in editörlü¤ünde elektronik ortamda
yay›nlanan Uluslararas› Rusya Araflt›rmalar› Dergisi
(International Journal of Russian Studies) ile
Uluslararas› Rus Dili Akademisyenleri Birli¤i’nin
(MAPRYAL) ortaklafla düzenledi¤i “Yabanc› Bir Dil
Olarak Rus Dilinin Ö¤retim ve Ö¤renim Metodlar›”
Sempozyumu, 15-18 Haziran 2009 tarihlerinde
Üniversitemizde gerçeklefltirilecek. 

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekanl›¤› ve Rusya
Federasyonu Elçili¤i’nin de katk›lar›yla Muzaffer Göker
Salonu’nda yap›lacak sempozyuma kat›l›m ücretsiz
olacak.

Bu arada International Journal of Russian
Studies’in üçüncü say›s› da www.radtr.net adresinde
yay›nland›. Derginin dördüncü say›s› için 30 Haziran
2009 tarihine kadar makaleler kabul edilecek.

Dergi, MLA listesine kay›tl›d›r.

‹LEF Ö¤rencileri
Ani Harabelerinde

Rus Akademisyenlerle
Ortak Sempozyum
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Üniversitemizin Bologna
Sürecinde h›zla ve etkin yol

alabilmesini sa¤lamak amac›yla bir
Bologna Koordinasyon Birimi
oluflturulmas›yla ilgili çal›flmalar
bafllad›. Bu çal›flma ba¤lam›nda,
Üniversitemizin tüm Fakülte,
Yüksekokul ve Enstitülerinden
temsilcilerin kat›l›m›yla 24 Aral›k
2008 tarihinde Senato Salonu’nda bir
toplant› düzenlendi. Toplant›da,
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Durman ile ‹stanbul
Teknik Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Lerzan Özkale,
üniversitelerinin tecrübelerini anlatt›.

“AB Programlar›na
Eklemlenmek Gerek”

Toplant›da bir konuflma yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Üniversitemizin, en fazla TÜB‹TAK
baflvurusu yapan üniversitelerden
oldu¤unu, yüksekö¤retim sisteminde
çok önemli bir aktör oldu¤unu ama
bunun yeterli olmad›¤›n›, Ankara
Üniversitesi’nin küresel düzeyde de
önemli rol oynamas› gerekti¤ini
söyledi. Bunu sa¤lamak için AB
programlar›na eklemlenmek
gerekti¤ini dile getiren Prof. Dr.
Talu¤, de¤erlendirmeyi çok etkin
yapmak ve üniversitenin paydafllar›n›
do¤ru bilgilendirmek gerekti¤ini
söyledi. Prof. Dr. Talu¤, yap›lmas›
gerekenin, saydaml›¤› sa¤lamak, iç
ve d›fl denetimleri yapmak oldu¤unu
kaydetti. 

Prof. Dr. Lerzan Özkale,
Bologna Süreciyle ilgili olarak,

Türkiye’nin yaflam boyu ö¤renmede
Avrupa ortalamas›n›n alt›nda
kald›¤›n› söyledi.

Sakarya Üniversitesi’nin Toplam
Kalite Yönetimi Çal›flmalar›
hakk›nda bilgi veren Rektör Prof.
Dr. Mehmet Durman ise
hedeflerinin 2010 y›l›nda Avrupa
Kalite Ödülü’nü almak oldu¤unu
belirtti. Çal›flmalar›na 2003 y›l›nda
bafllad›klar›n› belirten Prof. Dr.
Durman, hedefe ulaflmak için
bireylerden bafllad›klar›n›, hedefleri
belirlediklerini, bunlar› birimin
hedefleri yapt›klar›n›, birim
hedeflerini de toplad›klar›n› ve
ortaya üniversitenin hedefinin
ç›kt›¤›n› vurgulad›. 

“Yüksekö¤retim Sistemi
Alttan Güçlendirilmeli”

Üniversitelerinde toplam 126
konuyu de¤erlendirdiklerini ve öz
de¤erlendirme sonucunda
bekledikleri düzeyin çok alt›nda
konu olmad›¤›n› belirlediklerini
anlatan Prof. Dr. Durman, “Bir
konuyu iyilefltirmeye çal›fl›yorsak o
konu ile ilgili süreci ele alarak
konuyu iyilefltirmeye çal›fl›yoruz”
dedi. Türk yüksekö¤retim sisteminin
üstten de¤il alttan yani bölümlerden
bafllayarak güçlendirilmesi
gerekti¤ini de belirten Prof. Dr.
Durman, Üniversitesinde flu anda
herkesin liderlik davran›fllar›n›n
ölçüldü¤ünü, ders programlar›n›n
güncellenmesi çal›flmas› sonucunda
12.059 olan dersin 5414’e indi¤ini
kaydederek, “Ders ç›kt›lar›
incelendi¤inde, farkl› fakültelerdeki
farkl› adl› derslerin ç›kt›lar›n›n ayn›
oldu¤u görüldü ve dersler azald›”
diye konufltu. 

Adalet MYO Mezunlar›n›n
‹stihdam Olanaklar› Konufluldu

Adalet MYO
Ö¤rencilerinden
Yeni DergiAdalet Meslek Yüksekokulu ile

Adaletliler Derne¤i, 19 Aral›k
2008 tarihinde ortaklafla
düzenledikleri konferans ile “Adalet
MYO Mezunlar›n›n ‹stihdam
Olanaklar›”n› konufltular.
Organizasyonu Adaletliler Derne¤i
taraf›ndan yap›lan konferans Hukuk
Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt
Konferans Salonu’nda
gerçeklefltirildi. Adaletliler Derne¤i
Baflkan› ve Ankara Gayrimenkul ‹cra

Müdürü Ahmet Özata’n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapt›¤› konferansa
Adalet Bakanl›¤› Tetkik Hakimi Alp
Aziz, Adalet MYO Müdür
Yard›mc›s› Dr. Hakan Furtun ve
Ö¤retim Görevlisi Av. Cemalettin
Gürler konuflmac› olarak kat›larak
Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan
mezuniyetlerinin ard›ndan
ö¤rencilerin sahip olacaklar› istihdam
olanaklar› ile olas› sorunlara dair
bilgi verdiler. 

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda
yürütülen kültürel ve sosyal

faaliyetler çerçevesinde bir grup
ö¤renci “‹simsiz Dergi” ad› alt›nda
edebi, sanatsal ve kültürel nitelikte
bir ö¤renci dergisinin ilk say›s›n›
ç›kard›. Ö¤renciler, 2008-2009
Ö¤retim Y›l› Bahar Yar›y›l›’nda
yay›nlanmas› planlanan ikinci say›
için ise haz›rl›k çal›flmalar›
sürdürülüyor.

Bologna Koordinasyon Birimi Çal›flmalar› Bafllad›
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Üniversitemiz Adli T›p Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Hamit

Hanc›, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik
fiziksel fliddet ile bundan korunman›n
yollar›n› 15 Ocak 2009 tarihinde
düzenledi¤i konferans ile anlatt›. Prof.
Dr. Hanc›, çok masum gözüken
aksesuarlar›n gerekti¤inde ölümcül
silahlar olabilece¤ine dikkat çekerek
bunlardan örnekler de verdi.

Sa¤l›k çal›flanlar› içinde en fazla
acil servis görevlilerinin fliddete maruz
kald›¤›n›, burada görev yapan kiflilerin
yüzde 61’inin fliddetle karfl›laflt›¤›n›
anlatan Prof. Dr. Hanc›, fliddetin ayn›
zamanda, toplumun sa¤l›k hizmeti
almas›n›n önündeki bir engel oldu¤unu
söyledi. Acil servislerde çal›flan
personelin, AIDS, Hepatit B ve C
aç›s›ndan kendini korumas› gerekti¤i
gibi bir fliddete maruz kalma riskini
bilmesi ve ona karfl› kendini
korumas›n›n da gerekli oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Hanc›, acil serviste
fliddetten korunman›n en iyi yolunun,
olay patlak vermeden önce onu sezip
önlemeye çal›flmak ya da yard›m
aramak oldu¤unu, bir personelin,
hastadan rahats›z olma önsezisi almas›
durumunda, hekimi olas› bir olay
aç›s›ndan uyarmas› gerekti¤ini söyledi.

“Yerinde Duramayanlara
Dikkat Edin”

Konuflarak tansiyonun
yükseltilmesi, ba¤›rma ve artan fiziksel
aktivite ile yerinde duramaman›n,
fiziksel bir sald›r› öncesinin tipik
davran›fllar› oldu¤unu da belirten Prof.
Dr. Hanc›, belirtilerin önceden
görülmesi ve uygun önlemlerin

al›nmas›n›n mümkün oldu¤unu
vurgulad›.

“Göz Göze Gelmeyin”
Prof. Dr. Hanc›, ans›z›n

sald›rganlaflan hasta ve yak›nlar›n›
kontrol etmek için sald›rgan ile göz
göze gelmemek gerekti¤ini ve
sald›rgan ile arada en az
bir kol uzunlu¤u kadar
güvenlik mesafesi
bulundurulmas›
gerekti¤ini belirterek,
"Baflar›l› olaca¤›n›zdan
emin de¤ilseniz
kaçmay›n ve
dövüflmeyin" dedi. Prof.
Dr. Hanc› sözlerini
flöyle sürdürdü:

"E¤er bir hasta
sizden uzaklafl›yor ise
›srar etmeyin, onun
istedi¤i yerde durun.
E¤er gerekiyorsa
hastadan korkmufl gibi
görünün. Hasta sald›rganlaflma
e¤iliminde ise yard›m isteyin. Herhangi
bir tehlike an›nda kaçmak için kap›ya
ya da ç›k›fla yak›n durun."

Prof. Dr. Hanc›, sald›rganl›k
potansiyeli olan bir olgu ile konuflma
ya da muayene etme durumunda da
güvenlik personelinden, hastan›n
üzerini aramas›n› ve silah varsa
uzaklaflt›rmas›n›n istenmesini, daha
sonra da güvenlik personelinin ya oda
içinde ya da hemen ç›k›flta kap› önünde
bekletilmesi gerekti¤ini dile
getirdi."E¤er mümkünse iki ç›k›fl› olan
bir muayene odas› kullan›n. Odada
hastan›n bir sald›r› arac› olarak

kullanabilece¤i olas› aletleri (tepsi,
s›cak içecek, bistüri, makas, elektrik
kablosu) ve kiflisel aksesuar›
(steteskop, kay›fl, ask› vb) d›flar›
ç›kart›n. Asla personelin ve di¤er
hastalar›n güvenli¤ini pazarl›k konusu
yapmay›n ve bu konuda ödün
vermeyin" dedi.

“Elini Is›r›n”
Sald›r› an›nda sa¤l›k personelinin

yapmas› gerekenleri de anlatan Prof.
Dr. Hanc›, "E¤er bo¤mak amac›yla
bo¤az›n›z› s›karsa, karotidlerinizi
korumak için çenenizi kullan›n, e¤er
sizi ›s›r›r ise eliniz ile burnunu s›k›n,
nefes almak için a¤z›n› açmak zorunda
kals›n. E¤er bir silah ile tehdit varsa
korkunuzu belli etmemeye çal›fl›n. Asla
tart›flmay›n, ba¤›rmay›n ve sözlü
yak›nmay›n. Mümkün oldu¤u kadar
yumuflak ve alttan alarak yat›flt›r›c›
konuflun. ‹nsani bir iliflki kurmaya
çal›fl›n" dedi.

Prof. Dr. Hamit Hanc›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n fliddetten korunma yollar›n› anlatt›

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Dil Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
diploma s›nav›, TÖMER’in Tebriz’deki s›nav uygulay›c›s› olan MOHEG Dil Ö¤retim
Merkezi’nin organizasyonuyla ‹ran’da dördüncü kez uyguland›. S›nava baflta Tebriz ve
Tahran olmak üzere farkl› flehirlerden 26 ö¤renci kat›ld›. Türkiye’deki çeflitli
üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlar›na kay›t yapt›rmak amac›yla s›nava
giren ö¤renciler, kendileriyle yap›lan görüflmelerde, Ankara Üniversitesi TÖMER ile
MOHEG Dil Ö¤retim Merkezi’nin iflbirli¤inden son derece memnun olduklar›n› dile
getirdiler. Önceki y›llarda ayn› s›nava girmek için Türkiye’ye gelmek zorunda kald›klar›n›
belirten ö¤renciler son iki y›ld›r s›nav hizmetinin ‹ran’da sunulmas›n›n kendileri için
kolayl›k sa¤layan bir olanak oldu¤unu belirttiler. Tahran Büyükelçili¤imiz taraf›ndan da
katk› sa¤lanan s›nav uygulamas›n›n beflincisi Mart 2009’da yine Tebriz’de
gerçeklefltirilecek.

‹ran’da, Ankara Üniversitesi
TÖMER Diploma S›nav›

“E¤er Sizi Is›r›rsa, Elinizle Burnunu S›k›n”
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Prof. Dr. Maksut
Coflkun 1951
y›l›nda Arhavi’nin
Dikyamaç
köyünde do¤du.  
Ankara
Üniversitesi
Eczac›l›k
Fakültesi’nden

1973 y›l› haziran döneminde mezun
oldu. 1974 y›l›nda Farmasötik
Botanik Kürsüsü’ne asistan olarak
kabul edildi. “Türkiye’de Yetiflen
Dryopteris ve Asplenium Türleri

üzerinde Farmasötik Botanik
Yönünden Araflt›rmalar” konulu
doktora tezini 1978 y›l›nda
tamamlayarak Dr.Pharm.unvan›n›
ald›. 1982 y›l›nda Yard›mc› Doçent,
13 Kas›m 1987’de Doçent ve 29
Haziran 1993’te Profesör unvan›n›
alarak Farmasötik Botanik Anabilim
Dal›nda Profesörlük kadrosuna
atand›. 

Ankara Üniversitesi Araflt›rma
Fonu, TÜB‹TAK ve di¤er baz›
kurulufllar taraf›ndan desteklenen
projelerde yürütücü ve araflt›r›c›

olarak çal›flt›. Japon araflt›r›c›lar ile
yürütülen ortak projelere devam
ediyor.

1994-2008 tarihleri aras›nda
Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› olarak
görev yapan Prof. Dr. Coflkun evli ve
iki çocuk sahibi.

Eczac›l›k Fakültesi Dekanl›¤›na

Prof. Dr. Maksut Coflkun Atand›

G enç yaflta kaybetti¤imiz T›p Fakültesi
Gö¤üs Cerrahisi ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Hadi Akay, vefat›n›n üçüncü y›l›nda, 23
Ocak 2009 tarihinde düzenlenen bir
toplant›yla an›ld›.

Gö¤üs Cerrahisi Derne¤i’nin bu ayki
toplant›s› Prof. Dr. Hadi Akay an›s›na
“Akci¤er Kanserinde Evreleme ve Sorunlar›
Konferans›” bafll›¤›nda gerçeklefltirildi. 

Prof. Dr. Akay’›n hiç unutulmad›¤› ve
unutulmayaca¤›n›n dile getirildi¤i
toplant›da, akci¤er kanseriyle ilgili yeni
geliflmeler ve dünyada yap›lan çal›flmalara
Ankara Üniversitesi’nin katk›lar› anlat›ld›.

Prof. Dr. Hadi Akay An›s›na Konferans
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Sosyal-Kültürel ‹liflkiler
konusunda Rektör
Dan›flman› olan Prof. Dr.
Gülay Kurtay, Merzifonda
do¤du, ilk-orta ve lise
e¤itimini Ankara’da
tamamlad›. Ankara
Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden 1971
y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l Ankara
Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Anabilim Dal›’nda asistan
doktor olarak göreve bafllad›. 1975
y›l›nda uzman, 1981 y›l›nda Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›’nda Doçent unvan›n› ald›. 1988
y›l›nda Profesörlü¤e yükseltilen Dr.
Gülay Kurtay obstetrik, perinataloji,
menapoz ve osteoporoz ile ilgili
çal›flmalar üzerine yo¤unlaflt›. 2002-

2005 y›llar› aras›nda Ankara
Üniversitesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal› Baflkanl›¤›
görevini yürüten Prof. Dr.
Kurtay halen ayn› anabilim
dal›nda görevine devam
ediyor. Türk Jinekoloji ve
Obstetrik Derne¤i Ankara

fiubesi Baflkanl›¤›, Endokrinoloji ve
Perinataloji Derne¤i Baflkanl›¤›
görevlerini yürütmüfl olan Prof. Dr.
Gülay Kurtay, alan›yla ilgili
uluslararas› ve ulusal derneklere
üyedir. Evli ve iki çocuk annesi olan
Prof. Dr. Gülay Kurtay’›n 100’ün
üzerinde, ulusal veya uluslararas›
dergilerde yay›mlanan makaleleri ve
birçok kitap bölümü yazarl›¤›
bulunuyor.

Dr. Tekinsoy, 1971’de Gaziantep’te
do¤du. 1993'te Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu,
1994 y›l›nda ayn› fakültenin ‹dare
Hukuku Anabilim Dal›’nda Araflt›rma

Görevlisi olarak
göreve bafllad›.
1996 y›l›nda
Ankara
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu
Hukuku Anabilim
Dal›’nda
“Anayasa

Mahkemesi Kararlar› Ifl›¤›nda Kanun
Hükmünde Kararname Ç›karma
Yetkisinin Hukuksal Niteli¤i ve Yetki
Yasalar›” bafll›kl› yüksek lisans tezini
tamamlayan Tekinsoy, 2002 y›l›nda
“‹dari Sözleflme Rejiminin Temel
Özellikleri” konulu teziyle “Hukuk
Doktoru” unvan›n› ald›. Tekinsoy,
‹ngilizce ve Frans›zca biliyor.

Dr. M. Ayhan
Tekinsoy oldu

Üniversitemiz Hukuk Müflaviri

Prof. Dr. Gülay Kurtay, 
Rektör Dan›flman› Oldu



E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin, COMEN‹US Projesi Kapsam›nda, Uluslararas› Kat›l›ml›

Ö¤retmen E¤itimi Kursu
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin de

ortak kurum olarak yer ald›¤›
TISSNTE (Teacher Induction:
Supporting the Supporters of Novice
Teachers in Europe) konulu Avrupa
Birli¤i E¤itim ve Gençlik Program›
Comenius projesi kapsam›nda
Macaristan’›n baflkenti Budapeflte’de
uluslararas› kat›l›ml› bir Comenius
ö¤retmen e¤itimi kursu düzenlendi.
10 farkl› ülkeden 23 kat›l›mc›n›n yer
ald›¤› ve 32 saatlik seminerlerin
verildi¤i kursun sonunda,
kat›l›mc›lara E¤itim Bilimleri
Fakültesi logosunun da yer ald›¤›
kat›l›m sertifikalar› verildi.

TISSNTE projesi, 12 ülkeden 22

farkl› ö¤retmen e¤itimi
kurumunun iflbirli¤i ile
2006’dan bu yana
yürütülüyor. E¤itim
Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ça¤layan
Dinçer’in
yürütücülü¤ünü yapt›¤›
projede araflt›rmac›
olarak Arfl. Gör. Dr.
Berna Aslan yer al›yor. Projede
ayr›ca Prof. Dr. Tanju Gürkan ve
Prof. Dr. Gönül Akçamete dan›flman
ö¤retim üyesi olarak bulunuyor.
Proje, mentör ö¤retmenlik
uygulamalar›na iliflkin Avrupa

genelinde ortak bir anlay›fl
gelifltirmeyi ve mentör ö¤retmenlerin
(ö¤retmenli¤e yeni bafllayan
ö¤retmenlere destek veren daha
deneyimli ö¤retmenlerin) mentörlük
sürecini daha sistematik
yapabilmeleri için bir e¤itim
program› gelifltirmeyi hedefliyor.

E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden
Arfl. Gör. Dr. Berna Aslan’›n da
kat›ld›¤› Budapeflte’deki ö¤retmen
e¤itimi kursunun ilk günü,
kat›l›mc›lar kendi ülkelerindeki
ö¤retmen e¤itimi sistemleri ve
mentörlük süreçlerine iliflkin poster
sunular yapt›lar. Daha sonraki süreçte
32 saatlik bir e¤itim program›
uyguland›. Pilot uygulama niteli¤inde
olan bu kursun de¤erlendirme
sonuçlar› do¤rultusunda eksiklikler
giderilerek Avrupa genelinde kabul
edilebilir bir mentör e¤itimi kursu
gelifltirilecek.

Yedi Sporcumuz Kano Milli Tak›m›’nda
K ano Federasyonu ve Çukurova

Üniversitesi’nin 31 Ocak-1
fiubat 2009 tarihleri aras›nda
ortaklafla Adana’da düzenledi¤i
Akdeniz Oyunlar› ve Dünya
fiampiyonas› Kano ve Kayak  Milli
Tak›m seçme yar›fllar›na kat›lan
Ankara Üniversitesi Tak›m›, befl
birincilik, dört ikincilik ve üç
üçüncülük kazand›.

Sezonun ilk yar›fl› olmas› ve
antrenman yapt›klar› Gölbafl› Mogan
gölünün donmas› nedeniyle su
antrenmanlar› eksikli¤ini, haftada befl
gün kara antrenmanlar› (Ergometre,
Koflu, Halter) ile kapamaya çal›flan
ekibimizin baflar›s› Üniversitemiz
camias›n› sevindirdi.

Yar›flmalar sonras› Üniversitemiz
sporcular› Ak›n A¤zer Çiçek, Gizem

fien, Süleyman Afl›c›, Emrecan
Ergün, Sefa Duman, ‹smail Kaan
Erbafl ve Mustafa Gülbahar milli
tak›ma girdi.
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Ankara Üniversitesi Da¤c›l›k
Birimi, y›l›n son etkinli¤ini

kalabal›k bir kat›l›mla 9-14 Aral›k
tarihleri aras›nda Ni¤de
Alada¤lar'da gerçeklefltirdi. 20
kiflilik ekip Aral›k ay›nda alt›
günlük K›fl Temel ve K›fl Geliflim
E¤itimi gerçeklefltirdi.
Tekep›nar›'nda bafllayan etkinlik,

Sokulu P›nar'da son buldu. 
Daha önce, ilk e¤itim olan Yaz

Temel E¤itimlerini, Karakaya ve
Düzce’de gerçeklefltiren da¤c›l›k
birimi, Alada¤lar'da K›fl temel
e¤itimi yapt›. Birinci senesindekiler
karda çad›r kurma, kazma kullanma,
kazmal› düflüfl, kramponla yürüyüfl
gibi e¤itimler al›rken; Yasin

Taflkald›ran, Hasan Fehmi Özdemir
ve Bilal Turan'dan oluflan tecrübeli
ekip, '‹t Oturumu' denilen zirve
ç›k›fl›n› baflar›yla tamamlad›.

Etkinlik boyunca Türkiye'nin
da¤c›l›k cenneti olarak bilinen
Alada¤lar'› tan›ma f›rsat› bulan
da¤c›lar, s›radaki etkinli¤i Erciyes'te
yapacak.

Da¤c›lar›m›z
Alada¤larda

Türkiye Üniversiteleraras› Kayak fiampiyonas›
B itlis’te 24–25 Ocak 2009

tarihleri aras›nda 21
üniversitenin kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen Üniversiteleraras›
Kayak fiampiyonas›na ilk defa
kat›lan Kayak Tak›m›m›z

Üniversitemizi baflar›yla temsil etti.
2008 y›l› Aral›k ay›nda kurulan

Ankara Üniversitesi Kayak Tak›m›,
Üniversiteleraras› Kayak
fiampiyonas›n›n Alp Disiplini
kategorisinde dört bayan ve
dört erkek sporcu ile temsil
edildi. Kafile Baflkan›
Gökhan Yalç›n; Üniversite
Sporlar› Federasyonu
taraf›ndan gerçeklefltirilen
organizasyonun, sporcu
ö¤rencilerimiz aç›s›ndan çok
iyi geçti¤ini, madalya
alamasak da ö¤rencilerimizin
gelecek y›l için umut
verdi¤ini söyledi.
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