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A tatürk’ün, Milli Mücadeleyi
bafllatmak üzere Samsun’a

ç›kmas›n›n 90. Y›ldönümü, Ankara
Üniversitesi ve Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n ortaklafla düzenledi¤i
"19 May›s Gençlik Konseri"yle
kutland›. Atatürk Spor Salonu’nda
dört binin üzerinde Ankaral›
sanatsever ve üniversite ö¤rencisinin
ücretsiz izledi¤i konserde
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›
unutulmaz bir konser sundu.
“Klasikten Caz’a, Popüler Müzikten
Rock’a”  konseptiyle haz›rlanan
konserde ayr›ca Devlet Halk Danslar›
Toplulu¤u ile Alexsander Markov ve
grubu da sahne ald›. Rengim
Gökmen’in yönetti¤i CSO’ya Devlet
Çoksesli Korosu ile ünlü tenor
Hakan Aysev ve soprano Görkem
Ezgi Y›ld›r›m efllik etti.

Atatürk Spor Salonu’nda

Dört Bin Kifli

Devlet Bakan› Faruk Nafiz Özak,
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤,

milletvekilleri, büyükelçiler ve
ö¤retim üyelerinin de izledi¤i
konserde bir konuflma yapan Bakan
Ertu¤rul Günay gençlere seslenerek,
"Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›nda
ülkemizi, güzelim Türkiyemizi siz
yöneteceksiniz. Gelece¤e bu
sorumlulukla bakmal›s›n›z.
Arkan›zda onurlu bir tarih, önünüzde
umutlu bir gelecek var. Türkiye
Cumhuriyeti’ni ak›lla, bilimle,
yüksek ahlakla yöneteceksiniz.
Geçmiflin flekilci, anlams›z, k›s›r,
çözümsüz tart›flmalar›n› tarihin
çöplü¤üne b›rakacaks›n›z. Biçimle
de¤il, üretimle, verimle, bilimle
u¤raflacaks›n›z. Sizin bilgili ve
onurlu ellerinizle ve eme¤inizle
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar
yaflayacak" dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da 19 May›s 1919’un,
Anadolu insan›n›n, Mustafa
Kemal’in önderli¤inde, ola¤anüstü
güç koflullarda yaratt›¤› milli
mücadelenin bafllang›ç günü
oldu¤unu, 19 May›s’›n, bu
co¤rafyada ça¤dafl bir ulus devletin
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do¤uflunun habercisi oldu¤unu
belirterek, “19 May›s, ayn› zamanda
hepimiz için özgür ve onurlu bir
yaflam›n yolunu ayd›nlatan ›fl›kt›r”
dedi. Bu ›fl›¤›n canl›, parlak ve kal›c›
tutulmas›n›n, Cumhuriyetin
kurumlar›n›n ve yurtsever ayd›nlar›n,
gençlerin temel görevi oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin bu görevi her gün
artan bir bilinç ve kararl›l›kla yerine
getirmeye çal›flt›¤›n› sözlerine ekledi.

Devlet Halk Danslar› Toplulu¤u,
Ulvi Cemal Erkin’in, “Köçekçe” adl›
eseri eflli¤inde gösteri sundu.
“Radetzky Marfl›”na efllik eden
izleyiciler 10. Y›l Marfl›’n› da ayakta
bayrak sallayarak söyledi. Konser
salonundan ayr›l›rken de “seneye
yine olacak m›?” diye sordular.

Kim bilebilir?

Üniversitemizin Bas›n Halkla ‹liflkiler ve
D›fl ‹liflkiler Birimi, ‹dari Mali ‹fller Daire

Baflkanl›¤› yetkilileri ve ö¤rencilerimiz, aylar
öncesinden bafllayan geceli gündüzlü
çal›flmalarla kutlamay› ortaya ç›kard›.

Davetiyeler günler öncesinden bitti.
fief Rengim Gökmen, eme¤i geçenlere

ve konseri koordine eden Ankara
Üniversitesi Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Doç. Dr. Nuran Y›ld›z’a teflekkür etti. 
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bu yana ‹zmir il s›n›rlar› içerisinde
farkl› merkezlerde yürütülen
arkeolojik araflt›rmalar› kaps›yor.
Elde edilen sonuçlar, bölgenin
kültür tarihi aç›s›ndan son
derece önemli sonuçlar ortaya
koydu. 

Urla Liman Tepe’de
yürütülen kara ve sualt›
kaz›lar› ile Çeflme
Ba¤lararas›’ndaki kaz›lar halen
ANKÜSAM’›n
koordinasyonunda devam ediyor.
Geçmifl y›llarda Tahtal› Baraj›
havzas›nda su alt›nda kalacak kültür
varl›klar›n› kurtarmaya yönelik
çal›flmalar kapsam›nda Menderes
ilçesi s›n›rlar›nda yer alan Bakla
Tepe ve Kocabafltepe’de de kaz›lar
yürütüldü ve sonland›r›ld›.

Farkl› uzmanlar›n kat›l›m›yla,
uluslararas› bir ekiple çok boyutlu bir
flekilde yürütülen araflt›rmalar,
bölgedeki yerleflimlerin tarihsel süreç

boyunca güçlü liman karakterine
sahip merkezler olarak geliflti¤ini ve
çok farkl› kültür bölgeleri ile sürekli
bir etkileflim içinde oldu¤unu
gösteriyor. Liman Tepe’de 2000
y›l›ndan bu yana sürdürülen sualt›
kaz› ve araflt›rmalar›, bu konuda
önemli bilgiler sunuyor. Kaz›

Türkiye, binlerce y›ll›k tarihi
geçmifle sahip, uygarl›¤›n befli¤i

bir co¤rafyada yer al›yor.
Do¤usundan bat›s›na, kuzeyinden
güneyine yüzlerce arkeolojik kaz› ve
araflt›rmaya ev sahipli¤i yapan
ülkemiz, üç taraf› denizle çevrili
olmas›na ra¤men sualt› arkeolojik
kaz› ve araflt›rmalar› aç›s›ndan henüz
çok fazla araflt›r›lmad›. Su alt›nda
gerçeklefltirilen arkeolojik kaz›lar, bir
yandan özel e¤itimli teknik eleman
gerektiriyor, di¤er yandan da
ekipman aç›s›ndan büyük maddi
kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Tüm
bunlar›n bir araya gelmesi ile
gerçeklefltirilen çal›flmalar, bir
yandan ülkemizin arkeolojik
geçmifline ›fl›k tutuyor, di¤er yandan
da farkl› disiplinleri bir araya

getirerek çok boyutlu sonuçlara
ulafl›lmas›n› sa¤l›yor. 

Bültenimizin bu say›s›nda Ankara
Üniversitesi Sualt› Arkeolojik

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin
(ANKÜSAM) çal›flmalar›n›
anlataca¤›z.

Sualt› Arkeologlar›m›z

2600 Y›ll›k Gemiyle
Marsilya’ya Gidiyorlar

Doç. Dr. Vas›f fiaho¤lu’nun
Müdürlü¤ünü yapt›¤› ANKÜSAM
halen ‹zmir ili Urla ilçesinde
yaklafl›k 10 dönümlük bir arazi
üzerindeki kampusta faaliyetlerini
sürdürüyor. fiu anda yatakhane,
çal›flma mekanlar›, laboratuvar ve
depo amaçl› olarak kullan›lan sekiz
adet binan›n bulundu¤u alan, 2008
y›l›nda Urla Belediyesi taraf›ndan,
inflaat müsaadeli olarak merkez ad›na
Üniversitemize tahsis edildi.

Urla Liman Tepe’de

yürütülen kara ve sualt›

kaz›lar› ile Çeflme

Ba¤lararas›’ndaki kaz›lar

devam ediyor

Merkezin altyap›s›n› haz›rlayan
çal›flmalar, Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü emekli ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Hayat

Erkanal baflkanl›¤›nda 1992 y›l›ndan
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çal›flmalar›na paralel olarak
yürütülen sualt› jeolojik ve
jeomorfolojik araflt›rmalar, tarihsel
süreç boyunca k›y› çizgisinde
meydana gelen de¤iflimleri inceliyor
ve bu de¤iflikliklerin yerleflimde
meydana gelen de¤iflimlerle olas›
iliflkilerini sorgulamaya yard›mc›
oluyor. Bugüne dek elde edilen
sonuçlar, özellikle Bat› Anadolu sahil
fleridi gibi tektonik hareketlerin çok
yo¤un oldu¤u ve sürekli bir
de¤iflimin yafland›¤› k›y›
bölgelerindeki yerleflimlerde
yürütülen araflt›rmalar›n mutlaka
sualt› boyutunun da göz önüne
al›nmas› gerekti¤ini gösterdi.

Ankara Üniversitesi

ö¤retim elemanlar› ve

ö¤rencilerinden oluflan

deneyimli bir kadro yetiflti

Liman Tepe sualt› kaz›lar›, ilk kez
2000 y›l›nda Ankara ve Haifa

Üniversitesi (‹srail) aras›nda
imzalanan ikili iflbirli¤i protokolü
çerçevesinde bafllat›ld›. ‹lk y›llarda
gerçeklefltirilen çal›flmalarda, sualt›

kaz›s› için gerekli teknik donan›m›n
tamam› ‹srail’den getiriliyordu. Bu
durum da kaz› çal›flmalar›n›n oldukça
s›n›rl› bir süre yürütülmesine neden

Uluburun Gemisinin

Replikas› Yap›ld›

ANKÜSAM, çok say›da etkinlik
gerçeklefltiriyor. Bunlar›n içinde,

çeflitli kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i
halindeki projeler yer al›yor.
Bunlardan ilk grubu 360 Derece
Tarih Araflt›rmalar› Derne¤i ile
birlikte denizcilik tarihi üzerine
yürütülen deneysel arkeoloji
çal›flmalar› oluflturuyor. Bu kapsamda
yürütülen çeflitli projelerden birisi,
dünyada bilinen en eski bat›k olan,
M.Ö. 13. yy.’a ait Uluburun
gemisinin replikas›. Bu tekne,
mümkün oldu¤unca dönemin
teknolojisine sad›k kal›narak infla
edildi, ard›ndan da Ege ve
Akdeniz’de bir deneme seferi
gerçeklefltirildi. Çeflitli rotalarda
yap›lan ek seferlerle deneysel
arkeoloji konsepti içerisinde dönemin
denizcilik ve navigasyon teknolojisi
üzerine çal›flmalar yürütülüyor. 

Tarihe Yolculuk

‹kinci proje, ‘Foça-Marsilya:
Tarihe Yolculuk’ bafll›¤›n› tafl›yor.
M.Ö. 6. yy.’da Foça’dan yola ç›karak
Marsilya kentine kadar giderek
koloniler kuran Foçal›lar›n
yolculu¤unun yeniden yaflat›lmas›
do¤rultusunda, o döneme ait, 20
kürekçili bir savafl teknesi infla edildi,
bu tekne ile orijinal rota üzerinde
ayn› sefer canland›r›l›yor.

360 Derece Tarih Araflt›rmalar›
Derne¤i ile birlikte gerçeklefltirilen

di¤er çal›flmalar›n birinde, Antalya
Kafl ilçesinde bir Tunç Ça¤› liman›
canland›r›ld›, bir di¤erinde de ‹zmir-
Mordo¤an’da bir sualt› arkeo-park
kurulmas›na baflland›.

ANKÜSAM’›n di¤er bir iflbirli¤i,
Türkiye’de sualt› arkeolojisi alan›nda
ilk çal›flmalar› bafllatan Sualt›
Arkeoloji Enstitüsü (Institute of
Nautical Archaeology - INA - Texas
A&M University) ile ortaklafla
yürütülen Çeflme ve Karaburun
Yar›madas› Sualt› Araflt›rmas›. ‹ki
sezon boyunca INA’n›n araflt›rma
gemisi Virazon ve iki kiflilik sualt›
araflt›rma denizalt›s› Caroline’nin
kullan›ld›¤› çal›flmalara önümüzdeki
y›llarda da devam edilecek. Ayr›ca,
Türkiye’deki sualt› arkeolojik
çal›flmalar›n bafllamas›n›n 40. y›l›
nedeniyle 2010 y›l›nda ANKÜSAM
– INA ortakl›¤›nda uluslararas› bir
sempozyum düzenlenmesi için ön
çal›flmalara baflland›.

ANKÜSAM’›n Urla kampusu

Merkezin web adresi

http://ankusam.ankara.edu.tr/
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oluyordu. Bu nedenle Ankara
Üniversitesi Rektörlü¤ü, Bilimsel
Araflt›rma Projeleri Koordinatörlü¤ü
ve TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan
desteklerle gerekli tüm dal›fl
ekipman› ve sualt› kaz›s› teknik
ekipmanlar› sa¤land› ve Ankara
Üniversitesi ö¤retim elemanlar› ve
ö¤rencilerinden oluflan deneyimli bir
kadronun yetiflmesi sa¤land›. Bunun
sonucunda, ekipman ve deneyim
aç›s›ndan ba¤›ms›z projeler
yürütebilecek bir ekibin oluflmas›
sa¤land› ve 2007 y›l›ndan itibaren
çal›flmalara baflland›. Geçti¤imiz iki
sezon boyunca tamamen Ankara
Üniversitesi elemanlar›ndan oluflan
ekip, çal›flmalar› ba¤›ms›z olarak
yürütüyor.

Liman Tepe su alt› kaz›lar›, bugün
su alt›nda kalm›fl olan mendirek
yap›s› ve bunun yerleflim ile olan
iliflkilerini ayd›nlatmaya yönelik
olarak yürütülüyor. fiu anda a¤›rl›kl›
olarak mendirek yap›s›n›n iç
kesiminde, liman bölgesi olarak
adland›rabilece¤imiz kesimde kaz›
çal›flmalar› yürütülüyor. Bu güne dek
M.Ö. 6. ve 4. yüzy›llara ait iki farkl›
liman taban› tespit edildi, kültürel
tabakalaflman›n daha eski dönemlere
do¤ru devam etti¤i anlafl›ld›.
Önümüzdeki y›llarda
gerçeklefltirilecek derinleflme
çal›flmalar›, liman bölgesinin ilk
kullan›m› hakk›nda daha net bilgiler
edinilmesini sa¤layacak.

Yeni alanlarda su alt›

kaz›lar› yap›lacak

2009 y›l›nda, Liman Tepe’de
yürütülen çal›flmalara paralel olarak,
Ankara Üniversitesi ad›na Yrd. Doç.

Dr. Ayfle Gül Akal›n baflkanl›¤›nda
yürütülen Çeflme-Erythrai kaz›s›
kapsam›nda da sualt› araflt›rmalar›n›n
gerçeklefltirilmesi planlan›yor.
ANKÜSAM, Erythrai’de ilk olarak
2006 y›l›nda baz› ön çal›flmalar
yürüttü. Önümüzdeki y›llarda burada
gerçeklefltirilmesi planlanan kapsaml›
survey çal›flmalar›yla ilk etapta bu
önemli Klasik Ça¤ kentinin k›y›
çizgisi boyunca envanteri yap›lm›fl
olacak.

Kanadal› Uzmanlarla

Birlikte Çal›fl›l›yor

Su alt› kaz›lar›na paralel olarak
yürütülen jeolojik araflt›rmalar
Kanada McMaster Üniversitesi’nden

uzmanlarla birlikte yürütülüyor.
Çal›flmalar›n sonuçlar›, bir yandan
kaz›larda elde edilen veriler için bir
karfl›laflt›rma olana¤› sa¤l›yor, di¤er
yandan tarih boyunca Bat› Anadolu
k›y› çizgisinde meydana gelen
de¤ifliklikleri ortaya koyuyor. Elde
edilen sonuçlar Liman Tepe
bölgesinde prehistorik yerleflimin
büyük bir k›sm›n›n su alt›nda
kald›¤›n› ve su alt›nda da karadakine
benzer biçimde kültürel bir
tabakalaflman›n mevcut oldu¤unu
ortaya koydu. 

Önemli Ölçüde

Yay›n Yap›l›yor

Merkez kapsam›nda yürütülen
araflt›rmalar, yurtiçi ve yurtd›fl›nda
gerçeklefltirilen çok say›da yay›n,
sempozyum ve konferans arac›l›¤›yla
bilim dünyas›na sunuluyor.
Araflt›rmalar›n farkl› boyutlar› çok
say›da Yüksek Lisans ve Doktora
tezi olarak çal›fl›l›yor. Ayr›ca halk›n
bilgilendirilmesi do¤rultusunda çok
say›da konferans ve bas›n toplant›s›
düzenleniyor ve çal›flma alanlar›n›
ziyaret eden gruplara tan›t›c› turlar
yap›l›yor.

Yay›n faaliyetleri kapsam›nda
Urla’da düzenlenen uluslararas›
kat›l›ml› sempozyum bildirileri
‘Proceedings of the International
Symposium: The Aegean in the
Neolithic, Chalcolithic and the Early
Bronze Age, October 13th-19th
1997, Urla-‹zmir (Turkey)’
bafll›¤›yla ANKÜSAM 1 No.lu yay›n
olarak Ankara Üniversitesi Bas›mevi
taraf›ndan yay›nland›. Merkez
elemanlar›n›n içinde bulundu¤u bir
di¤er uluslararas› çal›flma, Avrupa
Bilim Vakf› (ESF) taraf›ndan
desteklenen ARCANE (Associated
Regional Chronologies of the
Ancient Near East) projesi. Proje
kapsam›nda Bat› ve Orta Anadolu
çal›flma grubunun baflkanl›¤›
ANKÜSAM kurucu müdürü Prof.
Dr. Hayat Erkanal taraf›ndan
üstlenildi. Merkez elemanlar›ndan
üçü de farkl› konu bafll›klar›nda
koordinatör olarak görev yap›yor. Bu
ba¤lamda, çal›flma grubunun ilk
koordinatörler toplant›s› 17-20
Temmuz 2008 tarihleri aras›nda,
önceki rektörümüz Prof. Dr. Nusret
Aras’›n da kat›l›m›yla, ANKÜSAM
Urla tesislerinde gerçeklefltirildi.
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olaca¤›n› söyledi. Hafta kapsam›nda
sunulan filmlerin, bir parça da olsa
fiili ve fiilililer hakk›nda fikir
verece¤ini söyleyen Büyükelçi
Marambio, “Çünkü sinema ülkeler
aras›ndaki uzakl›klar› yok eder” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da fiili’nin, kendisini
tezatl›klar ülkesi olarak tan›tt›¤›n›,
çöl, Akdeniz iklimi ve buzullar›n
fiili’de bulundu¤unu söyledi. fiili’nin
ayn› zamanda bir zenginlikler ülkesi
oldu¤unu da belirten Prof. Dr. Talu¤,
en büyük zenginli¤inin de insan
kaynaklar› oldu¤unu, bu ülkeden iki
sanatç›n›n Nobel ödülü ald›¤›n›
kaydetti. fiili’nin yaln›z
edebiyatç›lar›n de¤il, büyük devlet
adamlar›n›n da ülkesi oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Talu¤, “Büyük bir
sinema zenginli¤i de var. Ama biz
bunu bilmiyorduk. Bu zenginli¤i bize
sundu¤u için büyükelçiye teflekkür
ederim” dedi.

“Machuca” adl› filmin baflrol
oyuncusu Manuela Martelli de filmin
gösteriminin, fiili ile Türkiye
aras›ndaki iliflkileri daha da
gelifltirmesini umdu¤unu belirtti.

fiili’li Sinema Y›ld›z› Manuela Martelli
Üniversitemizde

A
nkara Üniversitesi’nde Beyin
Araflt›rmalar› ve Uygulama

Merkezi (AÜBAUM) kuruldu. Ankara
Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne ba¤l›

kurulan Merkezin çal›flma
usul ve esaslar›na

iliflkin yönetmelik
Resmi Gazete’de
yay›mlanarak
yürürlü¤e girdi.
Yönetmeli¤e göre

AÜBAUM,
Üniversitenin beyin

araflt›rmalar›yla ilgili bölüm
ve anabilim dallar›n›n iflbirli¤i içinde,
multidisipliner çal›flmalar yapmas›n›
kolaylaflt›racak fiziksel ve bilimsel
ortam oluflturmay›, genifl kapsaml›
ulusal ve uluslararas› projeler
gerçeklefltirmeyi, bütçelendirilmifl
projelerin yürütülmesi için teknik
destek sa¤lamay› amaçl›yor. ‹lgili

bilim dallar›nda baflar›l› bilim insan›
ve akademisyen yetifltirilmesine
destek olmay› planlayan Merkez,
bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda
beyin araflt›rmalar›na yönelik ilgi ve
bilgi birikimini artt›rmay› hedefliyor. 

Merkez, beyin geliflimi, yap›s›,
ifllevleri ve hastal›klar›yla ilgili tüm
temel klinik alanlarda bilimsel
araflt›rmalar yapmak amac›yla
araflt›rma klinikleri, laboratuvarlar,
hizmet merkezleri kuracak ve
iflletecek.

Yurt içi ve yurt d›fl› yüksek
ö¤retim, kamu, sanayi, bilimsel
kurulufllarla iflbirli¤i halinde çal›flacak
olan AÜBAUM, Üniversite içindeki
veya d›fl›ndaki araflt›rmac›lara yüksek
lisans, t›pta uzmanl›k, doktora ve
doktora sonras› çal›flmalar› için teknik
imkan sunacak, kurslar, seminerler,
konferanslar, özel uzmanl›k

kazand›rmaya yönelik alanlarda
e¤itim ve ö¤retim programlar›
düzenleyecek. Faaliyet alanlar›yla
ilgili konularda halk›n e¤itilmesini
sa¤layacak olan Merkez, kamuoyu
oluflmas›na yard›mc› olacak, bilimsel
yay›n yapacak. ‹lgili kamu kurum ve
kurulufllar›n›n çal›flmalar›na katk›da
bulunacak, ihtiyaç ve talepleri
yönünde inceleme ve araflt›rma
yapacak, proje haz›rlayacak,
dan›flmanl›k hizmeti verecek ve veri
haz›rlayacak. Merkezin Dan›flma
Kurulu, Üniversite ö¤retim üyeleri
aras›ndan seçilecek en az 15 kifliden,
Merkezin Yönetim Kurulu, Dan›flma
Kurulu Üyeleri aras›ndan önerilen alt›
kifliden oluflacak. Merkezin Müdürü
ise Yönetim Kurulu veya Dan›flma
Kurulu üyeleri aras›ndan Rektör
taraf›ndan üç y›l için
görevlendirilecek.

Beyin Araflt›rmalar› Merkezi Kuruldu

Latin Amerika Merkezi’nin, Latin
Amerika Üniversiteleri ile Ankara
Üniversitesi aras›nda bir köprü

Ankara Üniversitesi ve fiili
Büyükelçili¤i’nin düzenledi¤i

organizasyonla Üniversitemizde 27-
29 May›s tarihlerinde “fiili Filmleri
Haftas›” düzenlendi. Hafta
kapsam›nda “Machuca”, “Yeralt›”,
“Füg” ve “Kutsal Aile” filmleri
izlendi. Haftan›n bafllamas›
nedeniyle “Machuca” adl› film,
filmin baflrol oyuncusu Manuela
Martelli’nin de kat›l›m›yla Rektörlük
100. Y›l Salonu’nda gösterildi.

Filmin gösterimine kat›lan fiili
Büyükelçisi Francisco Marambio,
Ankara Üniversitesi’nde yeni kurulan



Ankara Üniversitesi’nde
kurulmas› düflünülen “Portekiz

Çal›flmalar› Program›”n›n alt yap›s›n›
oluflturmak üzere, Portekiz Camões
Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi
aras›nda akademik iflbirli¤i protokolü
imzaland›. Protokol ile Camões
Enstitüsü, Ankara Üniversitesi’ne
Portekiz dili ve kültürü ile Portekiz
dilindeki, di¤er kültürlere yönelik bir
kütüphane ve audiovisual materyaller
için kaynak tahsis edecek.

Portekiz Cumhurbaflkan›’n›n efli
Dra. Maria Cavaco Silva’n›n da
kat›ld›¤› törende Protokolü Camões
Enstitüsü ad›na Baflkan Yard›mc›s›
Miguel Fialho de Brito ile Ankara
Üniversitesi ad›na Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤ imzalad›.

12 May›s’taki Protokolün imza
töreninde bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Türkiye ve Portekiz’in,
Avrupa’n›n iki ucunda oldu¤unu ama
iliflkiler aç›s›ndan çok yak›n
bulunduklar›n› söyledi. Bu protokolü,
Portekiz Cumhurbaflkan›n›n efli Dra.
Maria Cavaco Silva’n›n tan›kl›¤›nda
imzalamaktan onur duyduklar›n›
söyleyen Prof. Dr. Talu¤, içinde
bulunulan Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin, Türk kültürünü
derinlemesine inceleyerek dünyaya
tan›tmak ve evrensel kültüre katk›
sa¤lamak için kuruldu¤unu ve
Türkiye’nin en büyük filoloji
fakültesi oldu¤unu söyledi. Üç y›l

kadar önce Portekizcenin de
DTCF’nin repertuar›na eklendi¤ini
anlatan Prof. Dr. Talu¤, bugün
yap›lan sözleflme ile Portekiz diline
daha büyük katk› sa¤lanaca¤›n›
vurgulad›. "Sizin gibi mümtaz bir
filolo¤un huzurunda akademik
iflbirli¤ini yapmam›z bizim için çok

önemlidir. Sizin, ülkenizde gençlik
ve e¤itim konusunda yapt›¤›n›z
çal›flmalar› da biliyoruz. O nedenle
de sizi burada görmekten mutluluk
duyuyoruz" dedi.

Bayan Dra. Maria Cavaco Silva,
törenin ard›ndan Portekizce s›n›f›na
birerek bir ders sundu.

Portekiz Camões Enstitüsü ile ‹flbirli¤i
Portekiz First Lady’si Dra. Maria Cavaco Silva, Portekiz Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal› Dersine Girerek Bir Ders Sundu...

Ankara Üniversitesi ile Çin Siyasal
Bilim ve Hukuk Üniversitesi aras›nda

24 Nisan 2009 tarihinde akademik iflbirli¤i
anlaflmas› imzaland›. Rektörlükte
imzalanan anlaflmay› Üniversitemiz Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Yasemin O¤uz ile Çin
Üniversitesi’nin Rektör Yard›mc›s› Prof.
Zhu Yong imzalad›. 

‹flbirli¤i

Çin Siyasal
Bilim ve Hukuk
Üniversitesi ile
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Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Adalet Meslek

Yüksekokulu’nun, Almanya Federal
Cumhuriyeti’ndeki partner kuruluflu
olan Kuzey Alman Adli Hizmetler
Yüksekokulu-Norddeutsche
Fachhochschule Für
Rechtspflege’den (NFFR) iki ö¤retim
üyesi ve iki ö¤renciden oluflan dört
kiflilik heyet ülkemize resmi bir
ziyaret gerçeklefltirdi.

Ziyaretin ilk etab›nda heyet,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde
Mardin Adliye Saray›’nda
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ve Adli
Yarg› Adalet Komisyonu
Baflkanl›¤›’n› ziyaret etti. Ziyaretin
Ankara’da gerçekleflen ikinci
etab›nda ise konuk heyet 6 May›s
2009 tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤’u
makam›nda ziyaret etti, bu ziyaret
s›ras›nda iki kurulufl aras›ndaki
mevcut iflbirli¤i anlaflmas›’n›n
süresinin befl y›l uzat›lmas›na dair
protokol Üniversitemiz ad›na Prof.

Dr. Cemal Talu¤, NFFR ad›na ise
Prof. Stallmann taraf›ndan imzaland›.
Heyet ayr›ca, Yarg›tay ve Dan›fltay
Genel Sekreterliklerine de birer
ziyaret gerçeklefltirdi. Konuk heyetin
tüm ziyaretlerinde kendilerine
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. fiebnem Akipek Öcal ve
Müdür Yard›mc›s› Dr. Hakan Furtun
efllik etti.

Konuk heyetten Prof. Stallmann
ve Prof. Schloms, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mahmut Esat Bozkurt Konferans
Salonu’nda Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde aile hukukuna dair
davalar ve ihtiyari yarg› ifllerine dair
yarg›lama usulünde de¤ifliklik yapan
ve 1 Eylül 2009 tarihinde yürürlü¤e
girecek olan son yasal düzenlemeye
dair birer tebli¤ sundu.

Kuzey Alman Adli Hizmetler Yüksekokulu
ile Akademik ‹flbirli¤i Befl Y›l Uzat›ld›

LAMER’e ‹lk Ba¤›fl Venezuela’dan
Ankara Üniversitesi taraf›ndan

kurulan ve amac› Amerika
k›tas›n›n orta-güney bölgeleri
hakk›nda bilimsel araflt›rmalar
yapmak, bu bölgelerde faaliyet
gösteren kamu, özel kurulufllara
dan›flmanl›k deste¤i vermek ve
gerekli uzmanlar›n yetifltirilmesini
sa¤lamak olan Latin Amerika

Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’ne (LAMER) ilk kitap
ba¤›fl›n› yapan Latin Amerika ülkesi,
Venezuela oldu.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti,
Türkiye’deki diplomatik temsilcili¤i
arac›l›¤›yla, Merkeze Latin Amerika
ve Venezuela edebiyat›n›n seçkin
yazarlar›n›n kitaplar›ndan ve

antolojilerinden oluflan,
ayr›ca içinde klasiklerin
ve tarih yay›nlar›n›n da
bulundu¤u 80 kitap
ba¤›fllad›.
Ba¤›fl, Merkez Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Necati
Kutlu ve Venezuela
Bolivar Cumhuriyeti
Türkiye Büyükelçili¤i
Maslahatgüzar› Marbelis
Linares Sánchez’in
kat›l›mlar›yla
Büyükelçilik binas›nda
gerçeklefltirildi.

Venezuela kültürünün Türkiye’de
daha iyi tan›nmas› aç›s›ndan son
derece önemli olan ve ilgili ülke
hakk›ndaki akademik çal›flmalara
katk›da bulunacak bu faaliyet,
Amerika k›tas›n›n orta ve güney
bölgeleri ile ilgili iç ve d›fl
yay›nlar›n› toplayarak referans
kayna¤› olmay› hedefleyen Merkez
kütüphanesine bu anlamda yap›lan
ilk katk› oldu.

Ba¤›fllanan kitaplar›n aras›nda,
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti
Türkiye Büyükelçili¤i’nin yay›nlar›
ve an›lan ülke Kültür Bakanl›¤›
Yay›nevi’nden ç›kan kitaplar da
bulunuyor.
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D il ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Anadolu-Anatolia Dergisi,

KKTC Büyükelçisi oldu¤u dönemde
Üniversitemizin KKTC’de yapt›¤›
arkeolojik kaz›lara büyük destek
veren D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar›
Ertu¤rul Apakan’a arma¤an olarak
sunuldu. Derginin sunulmas›
nedeniyle 11 May›s tarihinde
Rektörlükte düzenlenen törende,
KKTC Salamis Antik Kenti
Kaz›lar›yla ilgili bilgi veren Prof. Dr.
Coflkun Özgünel, kaz›lar›n bütçesinin
Türkiye Cumhuriyeti kaynaklar›ndan
karfl›land›¤›n› ancak KKTC’de
bulduklar› maddi olanaklar› maalesef
Türkiye’deki kaz›larda
bulamad›klar›n› söyledi. KKTC’deki
en büyük sorunlar›n›n, ortaya
ç›kar›lan eserlerin korunamamas›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Özgünel,
Türkiye’den ekipler gitmeden, kaz›
alan›ndaki otlar›n dahi
temizlenmedi¤ini dile getirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da konuflmas›nda, Prof.
Dr. Coflkun Özgünel ve Ertu¤rul
Apakan gibi iki yurtsever ayd›n›n,
ülke sevdas›yla ortaklafla yapt›klar›
çal›flmalar sonucu Salamis Antik
Kenti’nin hergün biraz daha ortaya
ç›kt›¤›n›, bu kaz›lara büyük katk›
sa¤layan Ertu¤rul Apakan’a teflekkür
etti¤ini söyledi. Yurtsever iki insan›n

bir araya gelmesinin, bu büyük eserin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›¤›n› belirten
Prof. Dr. Talu¤, kamu ç›kar›n› daima
önde tutan bir üniversite olarak kamu
yöneticileriyle daha anlaml› ifllere
imza atmak istediklerini vurgulad›.

D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar›
Ertu¤rul Apakan ise 10 y›l önce
bafllayan bir sürecin bu aflamaya
gelmesinin büyük k›vanç verdi¤ini
söyledi. Bu arma¤an›, Lefkofle
elçili¤inde ve D›fliflleri Bakanl›¤›nda
çal›flan meslektafllar› ad›na ald›¤›n›
belirten Apakan, Türkiye’nin, d›fl
politikas›nda birçok unsurdan
yararland›¤›n› ama yararland›¤›
unsurun üniversiteler oldu¤unu, bu
projeyle üniversitelerden de

yararlan›ld›¤›n› söyledi. KKTC’de
yeni bir üniversite açt›klar›n›, ö¤renci
say›lar›n›n onbinleri aflt›¤›n›, Türkiye
Cumhuriyeti’nin, üniversiteleriyle
KKTC’yi bir yerleflkeye çevirdi¤ini
söyledi. KKTC’de üniversite
e¤itiminin giderek büyüyen bir
sektör haline dönüfltü¤ünü de belirten
Apakan, üniversitelerimizi
Balkanlara ve Azerbaycan’a
götürebilmek üzere projeleri
oldu¤unu söyledi. "Belirli bölgelerde
üniversite kurma çal›flmalar›n›
sessizce yürütüyoruz. Sizlerle belki
Bakü’ye, Afganistan’a gidece¤iz.
Üniversiteler d›fla aç›lma, d›fl
dünyayla bütünleflme, Türkiye
Cumhuriyeti’nin itibar›n›, gücünü
artt›rma projesidir" dedi. Ankara
Üniversitesi’ne, Afrika ve Güney
Amerika Merkezi’ni kurdu¤u için
teflekkür eden Apakan, Selamis Antik
Kenti kaz›lar› için de "Bu çok
kahramanca bir iflti. KKTC’nin çok
çetin daireleri var. Eski Eserler ve
Çevre Daireleri. Eski Eserler Dairesi
eski eserlere dokundurtmaz. Coflkun
Hoca ve arkadafllar› bunu aflt›lar.
Do¤u Akdeniz Üniversitesi ile
iflbirli¤ini bafllatt›lar" dedi. Bu
kaz›lar›n bugünlere gelece¤ini
tahmin etmedi¤ini, burada geldi¤i
aflamay› görünce kendisinin de
flafl›rd›¤›n› sözlerine ekledi.

Kübal› Dekanlar DTCF’yi Ziyaret Etti

D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar› Ertu¤rul Apakan:

Üniversiteler Türkiye’nin ‹tibar›n› ve

Gücünü Artt›rma Projesidir”

Küba Havana Üniversitesi Latin
Amerika Sosyal Bilimler Fakültesi
(FLACSO) Dekan› Dr. Reynaldo
Jimenez Guethon ve Havana Agrian
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan›
Dr. Eduardo F. Hector Ardisana ile

Küba Büyükelçili¤i yetkilisi
Alejandro Simancas Marin, 13 May›s
2009 tarihinde DTCF Dekan› Prof.
Dr. Sekine Karakafl’› ziyaret etti. 1957
y›l›nda UNESCO’nun giriflimiyle
kurulan FLACSO günümüzde

Arjantin, Brezilya,
Uruguay, Bolivya, Küba,
Kosta Rika, fiili, Ekvador,
Honduras, Meksika,
Guatemala, Panama,
Paraguay, Dominik
Cumhuriyeti ile Surinam’›n
ortak yürüttü¤ü bir
araflt›rma e¤itim program›
haline geldi. Sosyal

Bilimlerin Sosyoloji, Antropoloji,
Sanat Tarihi ve Latin Amerika
Edebiyat› gibi çeflitli alanlar›nda
araflt›rmalar yap›lan FLACSO’nun her
kat›l›mc› ülkedeki üniversitelerinde
fakülteleri bulunuyor. Küba’da
Türkçe ö¤retimi ve fakülteler aras›
iflbirli¤i konular›nda yap›lan
görüflmelerde Havana Üniversitesi,
FLACSO ile DTCF’nin çeflitli
bölümlerinin programlar› aras›nda
büyük paralellikler oldu¤u saptand›.
Kübal› akademisyenler, bu ziyaretin
çok yararl› oldu¤unu ve bir dizi
anlaflma yapmak üzere tekrar
geleceklerini belirttiler.

“
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‹talya Büyükelçisi Marsili:

“Avrupa Güçlü Olmak ‹stiyorsa 
D›flar›ya Aç›lmaktan Korkmamal›”
‹ talya’n›n Ankara Büyükelçisi

Carlo Marsili, 4 May›s tarihinde
Üniversitemiz Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde
“Avrupa Birli¤i’nde Türkiye:

Vazgeçilemez Bir Hedef” bafll›kl›
bir konferans sundu. Türkiye’ye
yönelik ön yarg›lar›n ortadan
kald›r›lmas› için Türkiye’de 48 saat
geçirmenin yeterli olaca¤›n› söyleyen
Marsili, AB’nin bir hristiyan kulübü
olmas›n› istemediklerini belirterek,
Türkiye’ye sadece Müslüman bir
ülke olarak karfl› ç›kman›n, AB’nin
kurucu de¤erlerine uymayaca¤›n›
belirtti. ‹talya’n›n, Türkiye’nin AB
üyeli¤ini destekledi¤ini de belirten
Marsili, Türkiye’nin her yönüyle
Avrupal› oldu¤unu, Türkiye’nin ayn›
zamanda Avrupa’n›n en önemli
ekonomilerinden birine sahip
oldu¤unu kaydetti. Nüfusunun büyük
ço¤unlu¤u Müslüman olan laik
Türkiye’nin, Avrupa’n›n Müslüman
topluluklar›na örnek olabilece¤ini,
Türkiye’nin laik kimli¤inin devam
etmesi gerekti¤ini de anlatan Marsili,
en baflta ‹talya olmak üzere
Türkiye’nin AB’de çok dostu
oldu¤unu ve Türkiye’nin sa¤lad›¤›
baflar›larda büyük mutluluk
duyduklar›n› dile getirdi. 

‹zleyicilerin sorular›n› da
yan›tlayan Büyükelçi Marsili,
Türkiye’nin AB’ye üye olmas›n›n
AB’yi güçlendirece¤ini, çünkü

Türkiye’nin ekonomik ve ticari
kapasitesinin çok büyük oldu¤unu,
Avrupa’n›n, büyük laik bir k›ta
olmas›n›, bütün dinlerin kendini ifade
edebilmesini istediklerini belirtti ve
"Avrupa güçlü olmak istiyorsa
d›flar›ya aç›lmaktan korkmamal›d›r"
dedi. Türkiye’nin baflka ülkelere
karfl› reklam›n› daha iyi yapmas›n› da
isteyen Marsili, bu y›l Fransa’da
Türkiye y›l› oldu¤unu, bunun,
Türkiye’nin Frans›z kamuoyuna
kendini tan›tmas› için bir f›rsat
oldu¤unu, bunu baflka ülkelere de
yapmas› gerekti¤ini söyledi.

“Vize Verdi¤imiz Kifli Say›s›

Yüzde 100 Artt›”

Türk vatandafllar›n›n serbest
dolafl›m› konusuna da de¤inen
Marsili, son zamanlarda Türkiye
vatandafllar›na vize verilmesinde
kolayl›k gösterilmesinde çaba
gösterdiklerini, son bir y›lda
‹stanbul’da verdikleri vize say›s›n›n
bir önceki y›la göre yüzde 100
artt›¤›n›, temennisinin de vize
bürosunun kapat›lmas› ve tüm Türk
vatandafllar›n›n vizesiz AB’ye
gitmesi oldu¤unu kaydetti.

“Köklü Önyarg›lar Var”

Toplant›da bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ise AB ile 50 y›ld›r
iliflkileri olan baflka bir ülke

olmad›¤›n›, AB’nin, bizim için,
ça¤dafl uygarl›k düzeyini aflmaya
yönelik bir araç olaca¤›n› söyledi.
AB Türkiye için ne kadar önemliyse,
Türkiye’nin de AB için o kadar
önemli oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Talu¤, Türkiye ile AB iliflkileri
sürecinde bilgi eksikli¤i ve köklü
önyarg›lar oldu¤unu, bunun da 50
y›ld›r üye olamamam›za neden
oldu¤unu, 1987’de Varflova Pakt›
üyesi olan veya bir k›sm› ba¤›ms›z
bile olmayan ülkeler AB üyesi
olmas›na ra¤men bizim henüz aday
oldu¤umuzu, bunda da karfl›l›kl›
hatalar oldu¤unu kaydetti.

ATAUM Müdürü Prof. Dr. Ça¤r›
Erhan da AB kurulmadan önce yani
1987’de Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin
kuruldu¤unu, o günden bu yana
yüzde 90’› kamu yöneticisi olmak
üzere 11 bin kiflinin AB e¤itimi
ald›¤›n› söyledi. Kursiyerlerine,
bütün yönleriyle AB’yi tan›tmay›
amaçlad›klar›n› ama sadece
kursiyerlere bilgi vermekle
yetinmediklerini, Ankara merkez
olmak üzere di¤er kentlerde AB
bilinci oluflturulmas›n›
amaçlad›klar›n› belirtti. Vatandafllar›n
büyük ço¤unlu¤unun AB hakk›nda
bilgi sahibi olmad›¤›n›, böyle olunca
da AB’ye evet deme oran›n›n yüzde
38 ya da yüzde 80 olmas›n›n bir
anlam›n›n kalmad›¤›n› kaydetti.
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Üniversitemiz Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Müdürlü¤ü, yeni

birimlerin kurulmas›yla geliflerek
Bilimsel Araflt›rma Proje Ofisi
(BAPRO) ad›yla yeniden aç›ld›.
Bilimsel Araflt›rma Dokümantasyon
Birimi, Proje Bilgilendirme ve
Destek Birimi, Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Koordinasyon Birimi ve
‹novasyon Birimi’nden oluflan
BAPRO, ulusal, uluslararas› ve
Ankara Üniversitesi araflt›rma fonu
kaynaklar›nca desteklenecek bilimsel
araflt›rma projeleri ile ilgili tüm
konularda, Üniversitenin öngördü¤ü
stratejik amaçlar do¤rultusunda,
etkili ve verimli bir destek hizmeti
sa¤lamay› amaçl›yor.

BAPRO’nun aç›lmas› nedeniyle
28 Nisan’da düzenlenen törende bir
konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
BAPRO’nun, araflt›rmac›y›
destekleyece¤ini, sürekli bilgi
aktaraca¤›n›, araflt›rma kaynaklar›yla
buluflturaca¤›n› söyledi. Buras›n›n
çok önemli bir idari birim oldu¤unu,
burada araflt›rma yap›lmayaca¤›n›
ama yap›lacak Ankara
Üniversitesi’nin araflt›rma
etkinliklerini çok yukar›ya
tafl›yaca¤›n› vurgulad›. 

Ö¤retim üyelerine seslenen Prof.
Dr. Talu¤, "BAPRO’ya sürekli
gözünüzü dikin. Ankara Üniversitesi,
araflt›rmac› üniversite olarak ilk akla
gelen bir üniversite de¤il. Ama
Ankara Üniversitesi TÜB‹TAK
kaynaklar›n› en fazla kullanan
üniversitelerden biri" dedi.

Bu birimin, araflt›rmac›lara uygun
tak›m kurmada yard›mc› olan bir
birim oldu¤unu kaydetti.

BAPRO yöneticisi Prof. Dr.
‹smail Yalç›n ise bu yap›lanmadan,
Üniversitemizin araflt›rma
faaliyetlerini yürüten herkesin

yararlanaca¤›n›, böyle bir
yap›lanman›n Türkiye üniversiteleri
aras›nda olmad›¤›n› kaydetti.

Ofis birimlerinin amaçlar› flöyle: 

Bilimsel Araflt›rma

Dokümantasyon Birimi

• Araflt›rma veritaban›n›n
oluflturulmas› ve ifllenmesini
sa¤lamak. 

• Araflt›rma performans›n›n
ölçülmesi ve de¤erlendirilmesiyle
ilgili çal›flmalar yürütmek ve raporlar
haz›rlamak. 

• Üniversite araflt›rma alt yap›
kaynaklar›n›n daha etkin ve yararl›
biçimde kullan›m›n› sa¤layacak
yap›lanmayla ilgili çal›flmalar
yürütmek ve öncelikleri belirlemek. 

• Üniversite içerisinde yürütülen
bilimsel araflt›rmalarla ilgili çal›flma
ve etkinlikleri duyurmak üzere y›ll›k
bülten haz›rlamak ve yay›nlamakt›r. 

Proje Bilgilendirme ve

Destek Birimi

• Ulusal ve uluslararas› araflt›rma
desteklerini (TÜB‹TAK, DPT, AB,
NATO ve di¤er) araflt›rmac›lara
duyurmak. 

• Ulusal ve uluslararas› projelerin
haz›rlanmas›nda araflt›rmac›lara katk›
sa¤lamak.

• Projeleri destekleyecek
kurumlarla iliflki kurarak, geliflmeleri
takip etmek.

• Araflt›rma gruplar›n›
buluflturmak, çok disiplinli projelerin
haz›rlanmas›n› teflvik etmek.

Bilimsel Araflt›rma

Projeleri (BAP) Koordinasyon

Birimi

• Araflt›rma fonu proje
baflvurular›n›n de¤erlendirilmesini
sa¤lamak.

• Araflt›rma fonu projelerinin ara
ve sonuç raporlar›n›n de¤erlendirilme
ifllemlerini yürütmek.

• Araflt›rma fonu proje destekleme
ilke ve önceliklerinin belirlenmesi
çal›flmalar›n› yürütmek.

• Desteklenmifl tüm projelerin
mali ifllemlerini yürütmek.

• Proje ç›kt›lar›n› belirten formu
‹novasyon Birimi’ne ulaflt›rmak.

‹novasyon Birimi

• Proje ç›kt›lar›n›n tespitini
sa¤layan formu haz›rlamak.

• Haz›rlanan araflt›rma
projelerinin uygulamaya aktar›m› ve
teknoloji transferi konusunda öneri
gelifltirmek.

• Proje ç›kt›lar›n› içeren formu
de¤erlendirerek, proje ç›kt›lar›n›n
fikri mülkiyet hakk› tafl›y›p
tafl›mad›¤›n› belirlemek.

• Fikri mülkiyet haklar›n›n
korunmas›n› sa¤layan hukuki
düzenlemeler ve ticarileflme
sürecinde proje yöneticisine destek
olmak.

• Sözleflmeli kapsamda
desteklenen araflt›rma projelerinin
haz›rlanmas›na yard›mc› olmak,
projeleri destekleyecek kurum ve
kurulufllarla iliflki kurarak geliflmeleri
takip etmek.

Bilimsel Araflt›rma Proje Ofisi (BAPRO) Aç›ld›

Dördüncü Resim Sempozyumu
Ankara Üniversitesi’nde geçti¤imiz y›llarda üç kez

gerçeklefltirilen Resim Sempozyumu’nun
dördüncüsüne 11-22 May›s 2009 tarihlerinde dördü
akademisyen befl ressam kat›ld›. Sempozyumda, Prof.
M. Oktay An›lanmert, Prof. M. Zahit Büyükiflliyen,
Prof. Fevzi Karakoç, Yrd. Doç. Mustafa Ata ile Yusuf
Taktak eser sundu. 
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Hakkari Tiyatro Toplulu¤u’ndan “Yasakl› Sevda”
Hakkari Üniversitesi

ö¤rencilerinin de yer ald›¤›
Hakkari Tiyatro Toplulu¤u, "iki afliret
aras›ndaki kan davas› yüzünden
birbirlerine kavuflamayan afl›klar›n
dram›"n› anlatan “Yasakl› Sevda”
adl› oyunu 30 May›s’ta Ankara
Üniversitesi’nde sergiledi.  T›p
Fakültesi Morfoloji Binas›’ndaki
oyunu Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile Hakkari

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
‹brahim Belenli ve milletvekilleri de
izledi.

Ankara Üniversitesi ile Hakkari
Üniversitesi aras›ndaki iflbirli¤i
kapsam›nda Ankara’ya gelen
Hakkarili tiyatrocular, Üniversitemiz
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Tiyatro Bölümü’nde dört gün tiyatro
e¤itimi ald›. Konuk tiyatroculara,
Yrd. Doç. Dr. Levent Suner

taraf›ndan “Beden ve Rahatlama
Çal›flmalar›” ve “Ses ve Konuflma
Çal›flmalar›”, Yrd. Doç. Dr. A. Kadir
Çevik taraf›ndan “Do¤açlama
Tiyatroya Girifl” ve “Do¤açlamadan
Sahneye”, Okutman Erkan Ergin
taraf›ndan “Oyun Yaz›m›” ve
“Tiyatro E¤itim Çal›flmas›”, Prof. Dr.
Nurhan Karada¤ taraf›ndan “Oyun
Yönetimi” konular›nda dersler
verildi.

Hakkari Üniversitesi Ö¤rencileri
Üniversitemizin Konu¤u Oldu
A

nkara Üniversitesi, yeni kurulan
üniversitelere sosyal ve kültürel

katk› yapma gelene¤iyle ilgili olarak
davet etti¤i 40 kiflilik Hakkari
Üniversitesi ö¤renci grubunu konuk
etti.  Her s›n›f›n en baflar›l› bir k›z bir
erkek ö¤rencisinden oluflan ö¤renci
grubu, Ankara Üniversitesi Ö¤renci
Konseyi’nden ö¤renciler eflli¤inde
An›tkabir ile Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ni de gördüler. Ankara
Üniversitesi Bahar fienli¤i’ne
kat›ld›lar ve Veteriner Fakültesi
Tiyatro Toplulu¤u’nun sergiledi¤i bir

oyunu izlediler. Ö¤renciler son
olarak da Ankara Üniversitesi ile
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca
gerçeklefltirilen 19 May›s Gençlik
Konseri’ne kat›ld›lar.

Üniversitenin bilgisayar
programc›l›¤› bölümünde okuyan
Hazal Erol, Ankara'ya gelmekten
mutluluk duydu¤unu dile getirdi.
“Hakkari unutulmufl bir flehirdir”
diyen Erol, etkinlik için Ankara
Üniversitesi’ne teflekkür etti. 

Ayn› bölüm ö¤rencilerinden
Dilovan Korkmaz da Ankara'ya ilk

kez geldi¤ini belirterek, böyle bir
imkan› sundu¤u için Ankara
Üniversitesi yöneticilerine teflekkür
etti. Korkmaz, “19 May›s konserine
kat›lmak bizim için çok iyi olacak.
Hakkari'nin flartlar›ndan dolay› fazla
kültür-sanat faaliyetleri yok. Burada
olmaktan çok mutluyum” diye
konufltu.  En büyük hayalinin de
Ankara Üniversitesi’nde okumak
oldu¤unu dile getiren Korkmaz,
dikey geçifl s›nav›yla Ankara
Üniversitesi’ne geçmeyi çok
istedi¤ini söyledi. 



T
ürkiye Bilimler Akademisi’nin
(TÜBA) giriflimiyle bafllat›lan

Ulusal Aç›k Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu (UADMK), 25
May›s 2007 tarihinde yap›lan ve
45 üniversitenin  temsil edildi¤i
toplant›da konsorsiyum
protokolünün imzalanmas› ve
Yönetim Kurulu oluflturulmas›yla
hayata geçti.   

2000 y›l›nda Massachusetts
Teknoloji Enstitüsünün (MIT)
öncülü¤ünde bafllat›lan Aç›k Ders
Malzemeleri giriflimi yüksek ö¤renim
kurumlar›nda verilen derslerin
malzemelerinin internet üzerinden
aç›k kullan›ma sunulmas›n›
amaçl›yor. Zaman içerisinde birçok
ülkenin yüksek ö¤renim kurumu
taraf›ndan benimsenen giriflim,
günümüzde 19 ülkeden 100’ün
üzerinde kuruluflun yer ald›¤› "Open
Courseware Consortium"
(http://www.ocwconsortium.org/)  ad›
alt›nda uluslaras› bir nitelik kazand›.
Konsorsiyum d›fl›nda da yine birçok
üniversite ders malzemelerine aç›k
eriflim olana¤› sa¤l›yor. 

Üniversitemiz Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Baflkan› Prof.

Dr. Do¤an At›lgan, Aç›k Ders
Malzemeleri ve yeni giriflim hakk›nda
flunlar› söyledi:

“Aç›k Ders Malzemeleri,
ö¤rencilerin dersle ilgili kaynaklar›n›
zenginlefltirirken ö¤retim üyelerine de
verdikleri derslerin içeriklerini benzer
dersleri verenlerle karfl›laflt›rma,
bunlardan yararlanma ve bunlar›
gelifltirme olana¤› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca kendini gelifltirmek isteyen
herkesin yararlanabilece¤i aç›k ders
malzemeleri bu yönüyle yaflam boyu
ö¤renme için önemli bir kaynak
oluflturmaktad›r. UADMK hakk›ndaki
bilgiler ve geliflmeler

(http://its.metu.edu.tr/ocw1/)
adresinden yay›nlanmaktad›r. Bu
kapsamda Üniversitemiz ilk genel
kurulda Yürütme Kurulu üyeli¤ine
seçilmifltir. 22 May›s 2009 y›l›nda
yap›lan 2. Genel Kurulda
Üniversitemiz Yürütme Kurulu
Üyeli¤ine yeniden seçilmifltir.

Ankara Üniversitesi Aç›k

Ders Materyalleri Nedir?
Aç›k Ders Materyalleri, ö¤retim

kaynaklar›n›n internet üzerinden
aktar›m› esas›na dayan›yor.

Aç›k Ders Materyalleri
ö¤rencilerin dersle ilgili kaynaklar›n›
zenginlefltirirken ö¤retim üyelerine de
verdikleri derslerin içeriklerini benzer
dersleri verenlerle karfl›laflt›rma,
bunlardan yararlanma ve bunlar›
gelifltirme olana¤› sa¤l›yor. Ayr›ca
kendini gelifltirmek isteyen herkesin
yararlanabilece¤i aç›k ders
materyalleri bu yönüyle yaflam boyu
ö¤renme için önemli bir kaynak
oluflturuyor.

ankADEM Ankara Üniversitesi'nin
bir e¤itsel paylafl›m alan› olan
eduCommons üzerinden tüm
dünyadaki ö¤retim elemanlar›,
ö¤renciler ve kendi-kendine
ö¤renenler için aç›k ve ücretsiz
ö¤renme kaynaklar› sundu¤u Aç›k
Ders Materyalleri platformudur.

Dünyada Aç›k Ders

Materyalleri
Aç›k Ders Materyalleri
uygulamas›n› ilk
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) bafllatt›.
MIT 2000 y›l›ndan beri Aç›k
ders Materyalleri Projesini

yürütüyor. fiu anda MIT’de
http://ocw.mit.edu  birçok farkl›
disiplinden çok say›da dersin e¤itim
materyali (ders notlar›, s›nav
sorular›, video gösterimleri gibi)
herkesin kullan›m›na sunuluyor.

Aç›k eriflime sunulan
dokümanlar›n kopyalanmas›,
ço¤alt›lmas› ve bast›r›lmas› için de
bir ücret talep edilmiyor. MIT’nin
bu girifliminden sonra Çin, Japonya,
‹spanya gibi pek çok ülke, benzer

projeler yürütmeye bafllad›. Bu
ülkelerde ders materyalleri MIT
derslerinin çevrilmesi veya yeni ders
materyallerin haz›rlanmas› yoluyla
oluflturuluyor.
(http://www.tuba.gov.tr)

Ankara Üniversitesi’nin

Mevcut Durumu
Bilginin paylafl›m›na ve

yay›l›m›na önem veren Üniversitemiz
ilk olarak oluflturdu¤u sunucu üzerine
eduCommons platformunu kurarak
çeflitli alanlardan örnek ders
materyallerini kullan›ma açt›.
http://ocw.ankara.edu.tr ba¤lant›s›na
t›klayarak yüklenen dersler
görülebilir.

Konsorsiyumun amaçlar›
do¤rultusunda Üniversitemiz yapt›¤›
çal›flmalar ile di¤er üniversitelere de
öncülük ediyor. ODTÜ’nün web
sayfas›na koydu¤u 23 dersten sonra,
13 ders ile bu uygulamaya en çok
katk› yapan ikinci üniversite
durumunday›z. 

Üniversitemizde derslerin belirli
formatta haz›rlan›p sunulmas› ile ilgili
çal›flmalar Uzaktan E¤itim Merkezi
(ANKUZEM) Müdürlü¤ü taraf›ndan
yürütülüyor. ANKUZEM teknik ekibi,
kendilerine ulaflan dersleri
düzenleyerek platforma aktar›yor,
gerekti¤inde ilgili ö¤retim
elemanlar›na teknik destek sa¤l›yor.
Ö¤retim elemanlar›m›z, yukar›da
verilen ba¤lant›dan ulaflabilecekleri
sayfada bulunan formu doldurarak
kendi derslerinin de platformda yer
almas›n› sa¤layabilir. ‹lgilenen
ö¤retim elemanlar›m›z ihtiyaç
duyduklar› iletiflim bilgilerine ayn›
sayfadan ulaflabilir.”

“Üniversitemizin hedefi, tüm
bilim dallar›ndan örnek ders

materyalleri ekleyerek
ö¤rencilerimize ve yaflam boyu

ö¤renme sürecinde e¤itim
gereksinimi olan

vatandafllar›m›za ücretsiz bilgi
hizmeti sunmak.”

Yeniden, Ulusal Aç›k Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu Yönetim Kurulu’na Seçildik
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Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilgün Halloran:

Anahtar›n› Veriyor”
“Mezuniyet, Sadece Girifl Kap›s›n›n

Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi, kamu

kurulufllar›nda görev yapan hizmet
içi e¤itim birimi yöneticilerine
yönelik “Türkiye’de Hizmet ‹çi
E¤itim Koordinasyon Toplant›s› ve
Çal›fltay›” düzenledi. Hizmet içi
e¤itim sorunlar› ve çözüm önerileri
konusunda kurumlara katk›lar
sunulmas›n›n amaçland›¤› Çal›fltaya
50’den fazla kurumdan, e¤itimden
sorumlu yaklafl›k 150 üst düzey
yönetici kat›ld›

Ankara Üniversitesi ATAUM
Salonu’nda 29 May›s’ta düzenlenen
toplant›da bir konuflma yapan E¤itim
Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Gönül Akçamete, her meslekten
çal›flan›n mesleki geliflmesinin
önemli oldu¤unu, mesleki geliflimin
en temel amac›n›n da kaliteyi
artt›rmak oldu¤unu ifade etti.

“Hizmet ‹çi E¤itim

Zorunlu ‹htiyaç”

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nilgün Halloran da hizmet
içi e¤itimin zorunlu bir ihtiyaç
oldu¤unu söyledi. Üniversiteden
ö¤rencileri mezun ettikleri zaman
meslek sahibi yapt›klar›n› ve bir
anahtar verdiklerini, bu anahtar›n
binan›n sadece girifl kap›s›n› açmaya
yarad›¤›n›, odalar›n kap›s›n›
açamad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Halloran, “Bunun için hizmetiçi
e¤itim vermeliyiz. Bu bir yaflam tarz›
olmal›. Sürekli bir e¤itim olmal›. Biz
hizmetiçi e¤itime önem verece¤iz ve
bu konuda at›l›m yapaca¤›z. Bu y›l
yaklafl›k 10 hizmetiçi e¤itim
çal›flmas› yapt›k ya da
elemanlar›m›z› bilgi almak için baflka
flehirlere gönderdik” dedi. Prof. Dr.
Halloran, uzaktan e¤itimle yaklafl›k
1500 personelimize uzaktan
bilgisayar e¤itim kursu
uygulad›klar›n›, ingilizce kurs
konusundaki çal›flmalar›n› da
sonland›rmak üzere olduklar›n›
sözlerine ekledi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. ‹nayet

Pehlivan da konuflmas›nda, 500
kifliyi bir salona doldurup bir saat
konferans vermekle e¤itim
sorumlulu¤unun yerine
getirilemeyece¤ini söyledi.

“Hizmet ‹çi E¤itimle Daha

Pozitif ‹nsanlar Ortaya Ç›kar”

Eskiden, mesleki bilgilerin hizmet
içi e¤itim olarak görüldü¤ünü flimdi
ise kiflisel geliflimin de bu kapsamda
kabul edildi¤ini belirten Prof. Dr.
Pehlivan, "Hizmet içi e¤itim her alan
ve kademedeki personel için
düzenlenmelidir. E¤itim sadece alt ya
da üst kademeye ait bir fley de¤ildir.
Her kademenin e¤itimi farkl›d›r ama
birbirini desteklemelidir.
Üniversitede ald›¤› e¤itim, kiflinin
pratik ifl yaflam›ndaki sorunlar›n›
çözmüyor. Onun için hizmet içi
e¤itim yap›lmal›d›r" dedi. E¤itim
programlar›na kat›lan bireylerin yafl,
deneyim, ö¤renim gibi özelliklerinin
farkl› oldu¤unu, bu nedenle küçük ve
homojen gruplar›n oluflturulmas›
gerekti¤ini de söyleyen Prof. Dr.
Pehlivan, "Hizmet içi e¤itimle kurum
ortam›nda gönülgücü artar. Daha
pozitif düflünen insanlar ç›kar" diye
konufltu. ‹yi bir görev tan›m›n›n nas›l
olmas› gerekti¤ini de ifade eden Prof.
Dr. Pehlivan, "kifli flunlar› flunlar› ve
amirin verdi¤i di¤er görevleri yapar"
fleklinde bir ifadenin olamayaca¤›n›,
böyle bir ifade olursa görev tan›m›
olmayaca¤›n› söyledi. Bugün bir
görevi yapan kiflinin, hiçbir

oryantasyon e¤itimi verilmeden yar›n
baflka bir göreve verilmesinin
yanl›fll›¤›n› da kaydetti.

Kurumlarda e¤itim verecek
uzman elemanlara ihtiyaç oldu¤unu
da belirten Prof. Dr. Pehlivan, e¤itim
programlar›na da konuyla ilgisi
olmayan, pek ifl yapmayan
elemanlar›n gönderildi¤ini, kritik
görevlerde bulunanlar›n
gönderilmedi¤ini söyledi.
Kurumlarda kendini gelifltiren
kiflilerin zaman zaman zarar
gördü¤ünü, fazla ortaya ç›kanlar›n
"bafl›n›n kopart›ld›¤›n›" belirtti.
Kurumlarda "kendini gelifltirme
kültürü"nün gelifltirilmesi gerekti¤ini
sözlerine ekledi.

“En Büyük Aksakl›k

E¤iticilerin ‹yi Seçilememesi”

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Servet Özdemir de kurumlardaki
hizmet içi e¤itimlerde en büyük
aksakl›¤›n, e¤iticilerin iyi
seçilmemesi oldu¤unu söyledi.
Eleman al›rken kifliye kaç hizmet içi
e¤itime kat›ld›¤›n›n soruldu¤unu,
bunun çok da önemli olmad›¤›n›
belirten Özdemir, önemli olan›n, bu
e¤itimlerden kiflinin kendisini ne
kadar gelifltirdi¤i oldu¤unu kaydetti.
E¤itim kimler için veriliyorsa
mutlaka onlar›n fikrini almak
gerekti¤ini de belirten Özdemir,
“‘Biz büyükler, sizin için bunu uygun
gördük’ derseniz yeterli sonucu
alamazs›n›z” dedi. 
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Ankara Üniversitesi Ö¤renci
Konseyi, Üniversitemizin

sosyal sorumluluk vizyonu
kapsam›nda “Halk›n Üniversitesi”

projesini bafllatt›.

Urfal› Ö¤rencilerin

‹htiyaçlar› Karfl›land›

Amac›, Üniversitemiz ö¤rencileri
ile akademik ve idari kadronun bir
araya gelerek halk-üniversite
birleflmesini sa¤lamak hususunda
üzerine düflen sosyal
sorumluklar›n› yerine getirmek
olan Proje ile ilgili olarak Konsey
yetkilileri flu bilgileri verdi:

“‹lk olarak fianl›urfa ili Harran
ilçesi Özlüce köyü ele al›nd›.
Özlüce ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencilerinin ihtiyaçlar› tespit
edildi ve bu ihtiyaçlar, Eczac›l›k
Fakültesi’nde düzenlenen kermes
ve çeflitli aktivitelerden elde edilen
gelirle karfl›lanmaya çal›fl›ld›.
Sonras›nda yine Eczac›l›k ve E¤itim
Bilimleri Fakülteleri’nden gelen
ö¤renci temsilcileri ve gönüllü
ö¤rencilerden oluflan bir ekip 16

Nisan 2009
tarihinde Özlüce
Köyü’ne giderek
hem yard›m
malzemelerini
elden teslim etti
hem de
ö¤rencilerle vakit

geçirme imkan› buldu. ‹lk olarak
çocuklara tek tek kendilerini tan›tma
f›rsat› verildi; özellikle 1. ve 2. s›n›f
ö¤rencilerinin düzgün bir flekilde
Türkçe konuflamad›¤› fark edildi. Bu
ba¤lamda Okul Öncesi E¤itim

Ö¤retmenli¤i Bölümü ö¤rencileri
tercümanlar vas›tas›yla grup
çal›flmalar› yaparak çocuklara Türkçe
ö¤renmelerinin gereklili¤ini
benimsetmeye çal›flt›lar. Eczac›l›k
Fakültesi k›z ö¤rencileri ise köyün
kad›nlar›yla yine tercümanlar
vas›tas›yla tan›flt›; çocuklar›n›n,
özellikle k›z çocuklar›n›n e¤itim
almalar›n›n gereklili¤ini kendilerini
örnek göstererek vurgulad›lar.

Türkçe konuflabilen üst s›n›f
ö¤rencileri ise s›n›f ve cinsiyetlerine
göre gruplara ayr›ld›; çeflitli oyunlar
oynand›; ödüllü yar›flmalar
düzenlendi; e¤itici dramalarla
kendilerine manen destek olunmaya
çal›fl›ld›; yaln›z olmad›klar›
hissettirilerek, birlikte hareket
etmenin önemi belirtilmeye çal›fl›ld›.

Ekibimiz daha sonra ‹lçe Milli
E¤itim fiube Müdürlü¤ü’nü de
ziyaret ederek; Ankara Üniversitesi
ve Ö¤renci Konseyi ad›na
yetkililerle görüfltü ve çal›flmalar›n›
tamamlayarak Ankara'ya döndü.”

“Baflkalar› da Olacak”

Ö¤renci Konseyi Baflkan› Bora
Akat; bu çal›flman›n, projenin ilk
etkinli¤i oldu¤unu ve h›zla devam
etmek istediklerini söyledi. Akat,
projeye ö¤retim elemanlar›m›z
taraf›ndan verilecek deste¤in çok
önemli oldu¤unu ve kat›l›mlar›n›
beklediklerini belirtti.

Ö¤renci Konseyi taraf›ndan
çal›flmalar› sürdürülen "Halk›n
Üniversitesi" projesi kapsam›nda 21
Nisan 2009 tarihinde Eczac›l›k
Fakültesi’nde Farmakognozi Ana
Bilim Dal›  Baflkan› Prof. Dr. Gülçin
Saltan “Bitkisel Çaylar” hakk›nda
halka konferans verdi. Sonras›nda,
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Araflt›rma
Görevlisi Volkan Y›lmaz “Yeterli ve
Dengeli Beslenme” konular›nda
konuklar› bilgilendirdi.

Ö¤renci Konseyi’nden Yeni Proje: “Halk›n Üniversitesi”

Prof. Dr. Gürbüz Erginer An›ld›
G eçti¤imiz Mart ay›nda, geçirdi¤i trafik kazas›yla aram›zdan

ayr›lan Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Halkbilim Bölümü
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Gürbüz Erginer, 1 Haziran’da Fakültede
düzenlenen törenle an›ld›. Törende, Halkbilim Bölümü Baflkan› Prof.Dr.
Tayfun Atay, Dekan Prof. Dr. Sekine Karakafl, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Erginer’in çocuklar›, Prof. Dr. Gürbüz
Erginer’in bilim insanl›¤›, insanlarla ve ö¤rencilerle iliflkilerini konu
alan konuflmalar yapt›lar. Doç. Dr. Muhtar Kutlu foto¤raflar ve müzik
eflli¤inde Gürbüz Erginer’in yaflamöyküsünü anlatt›. Foto¤rafç› ‹brahim
Demirel de "Anadolu Canlar Pazar›" bafll›kl› slayt gösterisini sundu. 
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Kalecik Turizmini Gelifltirmeyi De¤erlendirdiler

Opera Sanatç›lar›ndan Kalecik MYO’da Konser

17

Ankara Üniversitesi Kalecik
Meslek Yüksekokulu ile

Üniversitemiz Çevre Sorunlar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
iflbirli¤iyle düzenlenen "Kalecik’te
Tar›m, Turizm ve Çevre" konulu
çal›fltay, 7-8 May›s 2009 tarihlerinde
Kalecik Meslek Yüksekokulu’nda
gerçeklefltirildi. Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Birhan Kunter taraf›ndan
yap›lan aç›l›flta Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Kalecik Belediye
Baflkan› Nevzat fiahin ve Çevre
Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet
Somuncu aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›.

Kalecik’te tar›m, turizm ve çevre
olanaklar›, sorunlar› ve çözüm
önerilerinin tart›fl›ld›¤› çal›fltay›n
birinci gününde iki oturum halinde
tebli¤ler, ikinci gününde ise çal›flma
gruplar›n›n haz›rlad›klar› sonuç
raporlar› sunuldu. Ankara
Üniversitesi’nin di¤er birimlerinden
ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler ile
Kalecik halk›, üreticiler ve özel
sektör temsilcileri çal›fltay›n
kat›l›mc›lar› aras›ndayd›.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. Sabit A¤ao¤lu "Kalecik’te
Tar›msal ve Gastronomi Turizmi
‹mkanlar›n›n Gelifltirilmesi", Prof.
Dr. Hasan Çelik "Kalecik Karas›’nda
Klon Seleksiyonu",  Prof. Dr. Ruhsar

Yanmaz "Çevreyle Dost Kalarak
Tar›m Yapabilir miyiz?" konulu
tebli¤lerini sundu. Ayn› zamanda Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Co¤rafya Bölümü ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Mehmet Somuncu "K›rsal
Turizmin Ekonomik, Sosyal,
Çevresel Etkileri ve Türkiye’den
Örnekler" ve yine Co¤rafya Bölümü
ö¤retim üyelerinden Yard. Doç. Dr.
Mutlu Y›lmaz "Kalecik ‹lçesi’nin
Tar›msal Yap›s›" konulu sunumlar›n›
kat›l›mc›lar ile paylaflt›. Özel
sektörden Peyzaj Mimar› Dr. Sultan
Gündüz "Kalecik’te Kalk›nma ‹çin
Tar›m, Turizm ve Çevre" ve Ankara
Turist Rehberleri Derne¤i (ARED)
Baflkan› Murat Tiryaki "Ekoturizm
Uygulamalar› Kapsam›nda
Kalecik’in Potansiyeline Yönelik Bir

De¤erlendirme" konulu tebli¤leri ile
çal›fltaya katk›da bulundu.

Çal›flma gruplar›n›n raporlar›n›n
sunulmas›n›n ard›ndan Kalecik
Kaymakam› Mustafa Dalk›l›ç bir
de¤erlendirme konuflmas› yapt›.

Ö¤renciler de Önerilerini

Sundu

Çal›fltay s›ras›nda ö¤renciler
taraf›ndan haz›rlanan poster
sunumlar› da sergilendi. Poster
yar›flmas›nda "Kalecik’te Ekoturizm
Olanaklar›" konulu posterleriyle
birincili¤e lay›k görülen Peyzaj
Program› ö¤rencilerinden Meral
Aktafl, Ya¤mur Bulut ve Fatma Betül
Koçak’a ödülleri Kalecik
Kaymakam› Mustafa Dalk›l›ç
taraf›ndan verildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi
sanatç›lar›,  20 May›s’ta

Kalecik Meslek Yüksekokulu’nda bir
konser sundu. A. Bahad›r Sad›k

(sahne müdürü), Fügen Serbest
(piyanist), Aykut Ç›nar (tenor),
Funda Ateflo¤lu (soprano), Sema
Özer (soprano), fiebnem Alg›n

(metzo soprano), Serkan
Kocadere (bariton) ve Bülent
Ateflo¤lu’nun (bas) kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen konserde popüler
opera eserleri ve halk türküleri
seslendirildi. Opera, seslendirilen
eserler ve insan sesleri hakk›nda
genel bilgilerin de verildi¤i
konser, opera ile ilk defa tan›flan
baz› ö¤renciler için bulunmaz bir
f›rsat oldu. Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Birhan Kunter,
sanatç›lar› Yüksekokul’da böyle
bir aktivite ile a¤›rlamaktan son
derece mutlu olduklar›n›, benzer

aktiviteleri her zaman
desteklediklerini belirtti. Yerli ve
yabanc› opera eserlerinin
seslendirildi¤i konsere ö¤rencilerin
ilgisi oldukça fazla oldu.

Sigara ve Sa¤l›k Konferans›

Bu arada, Üniversitemiz Sa¤l›k
E¤itim Fakültesi ö¤retim üyelerinden
Yard. Doç. Dr. Ömer R›fk› Önder,
Kalecik Meslek Yüksekokulu’nda 20
Nisan’da, "Sigara ve Sa¤l›k" konulu
bir konferans verdi. Dr. Önder,
sigaraya bafllama nedenleri, genel
hastal›klar ve özellikle kanser
üzerine etkileri, sigaray› b›rakma ve
b›rakt›ktan sonraki fizyolojik
de¤ifliklikler gibi çarp›c› konulara
de¤indi.



Üniversitemiz T›p Fakültesi’nde
Roche ve Ali Raif ilaç

firmalar›n›n katk›lar› ile yap›lan yeni
gastroenteroloji endoskopi ünitesi ile
karaci¤er hastal›klar› inflamatuvar
barsak hastal›klar› poliklini¤i, 29
Nisan 2009 tarihinde T›p Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten, Prof.
Dr. Özden Uzunalimo¤lu,
Gastroenteroloji Bilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Ali Özden ve
Gastroenteroloji çal›flanlar›n›n
kat›ld›¤› bir törenle hastalar›n
hizmetine aç›ld›.

Törende bir konuflma yapan
Gastroenteroloji Bilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Ali Özden, Ankara T›p
Gastroenteroloji’nin, 1959 y›l›nda
Prof. Dr. Zafer Paykoç taraf›ndan
kuruldu¤unu, ‹ç  Hastal›klar› yan dal
uzmanl›¤›nda bir ilkin T›p

Fakültesi’nde gerçekleflerek t›p
biliminde önemli geliflmelere yol
açt›¤›n› söyledi. Prof. Dr. Hamdi
Aktan’›n da Gastroenteroloji’ye
atanmas› ile bu ikilinin, modern
gastroenterolojiyi süratle popüler
hale getirdiklerini belirten Prof. Dr.

Özden, bu öncü hareketi, ülke
çap›nda yeni yan dallar›n
kurulmas›n›n izledi¤ini söyledi. 

Türkiye’de devletin olanaklar›n›n
her yere ulaflamad›¤›n›, ilaç
firmalar›n›n sa¤l›k kurulufllar›na
destek vermesi gerekti¤ini de belirten
Prof. Dr. Özden, bu anlay›fl›n on
y›ld›r ABD’de de tart›fl›ld›¤›n›
kaydetti. Türkiye’de art›k organ
baz›ndaki uzmanl›ktan hastal›k
baz›ndaki uzmanl›¤a gitmek
gerekti¤ini de ifade eden Prof. Dr.
Özden, hastal›k baz›ndaki uzmanl›¤a
geçilmesi durumunda yurt d›fl›ndan
çok say›da hastan›n ülkemize
gelece¤ini vurgulad›.

Prof. Dr. Özden Uzunalimo¤lu da
Türkiye’de endoskopinin gelifliminde
Ankara T›p Fakültesi’nin, modern
t›bb›n geliflmesinde de Prof. Dr.
Paykoç’un büyük katk›s›n›n
oldu¤unu söyledi.

“Performans Sistemine

Geçece¤iz”

T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
‹lker Ökten de önümüzdeki y›ldan
itibaren hastanede performans
sistemine geçecekleri bilgisini verdi.
Herkesin ancak üretti¤i kadar yard›m
ve cihaz alaca¤›n› belirten Dekan
Prof. Dr. Ökten, bu yard›mlar›n da
periyodik olarak denetlenece¤ini,
yeterli verim sunamayan birimlerin
uyar›laca¤›n› kaydetti. 

Prof. Dr. Ökten, Gastroenteroloji
Bilim Dal›’n›n çal›flmalar›n› da
överek, bu birimin büyük çal›flmalar
yapt›¤›n›, bundan sonra da haketti¤i
katk›y› alaca¤›n› vurgulad›.

Yeni Gastroentereloji Endoskopi Ünitesi
Hastalar›n Hizmetinde

Endosonografi Kursu

Klinik Eski Yerinde

G astroenteroloji Klini¤i, Klini¤in
kuruluflunun 50. y›l› nedeniyle

8 May›s 2009 tarihinde uygulamal›
bilimsel aktivitelerden olan
Endosonografi Kursu’nu
gerçeklefltirdi. Kursa Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesinden Prof.
Dr. Mehmet Cindoruk, Yüksek
‹htisas Hastanesinden Doç. Dr. Dilek
O¤uz, Amerikan Hastanesinden Doç.
Dr. Tan Attila, ‹zmit Askeri
Hastanesinden Doç. Dr. Orhan Tarç›n
kurs uygulamac›s› olarak kat›ld›. ‹lk
kez yap›lan uygulamal› kursa Dr.
Mustafa Yakut, Dr. Gökhan
Kabaçam, Dr. Esin Korkut, Dr.
Gülseren Seven, Dr. Yücel Üstünda¤,
Dr. Arif Mansur Coflar, Dr. Sabite
Kaçar kat›ld›. Kursu düzenleyen
Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ali

Özden ve Prof. Dr. Selim Karayalç›n,
eskiden oldu¤u gibi Ankara T›pta
teorik kurs yerine uygulamal›
kurslara devam edilmesinin en uygun
yaklafl›m oldu¤unu ifade ettiler.
Bundan böyle uygulamal› kurslar›n
di¤er üniversitelerde de planlanmas›
gerekti¤inin üzerinde durdular.
Teorik kurslar›n günümüzde yerinin
olmad›¤› konusunda genel fikir
birli¤ine vard›lar.

Gastroenteroloji Klini¤i, 30 y›ldan
beri ‹bni Sina’da sahip oldu¤u B ve C
Bloklar›ndan oluflan Gastroenteroloji
Klini¤ine tekrar sahip oldu. 2009 y›l›
itibari ile Gastroenteroloji Klini¤i’nin
kuruluflunun 50. y›l›nda tekrar ‹bni
Sina Hastanesinde Klini¤in aç›lmas›,
mutlu bir olay olarak tarihe geçti. 
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Hidrojen ve Günefl Arabalar›m›z
Otomobil Fuar›ndayd›

“Talasemisiz Bir Yaflam ‹çin Çal›fl›yoruz”

19

Ankara’da 19-24 May›s 2009
tarihleri aras›nda düzenlenen

otomobil fuar›na Üniversitemizin
Hidrojenli Araba (Hidroket) ve
Günefl Arabas› (Hitit Günefli)
tak›mlar› da davetliydi. Dünyaca
ünlü lüks arabalar›n aras›nda,
tamamen temiz enerjiyle çal›flan ve
Fen-Mühendislik Fakülteleri
ö¤rencilerinin yapt›¤› araçlar›m›z
fuara damgas›n› vurdu. 

Ülkemizin ilk günefl enerjili
araçlar›ndan biri olan Günebakan,
halk›n ve otomobil firmalar›n›n
yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. Fuarda
ö¤rencilerimiz Günebakan’›n çal›flma
prensibini ve önümüzdeki y›llarda

ulaflaca¤› teknolojik geliflmeleri
ziyaretçilerle paylaflt›. 

Hedeflerinin, Fizik Araflt›rma
Toplulu¤u (F‹ZART) ve
bünyesindeki Hitit Günefli Formula
G Tak›m› ile ülkemizde Alternatif
Enerji ve Ulafl›m Teknolojileri’nin
gelifltirilmesine katk›da bulunmak, bu
do¤rultuda üyelerinin e¤itimini
ald›klar› kuramsal bilgileri
uygulamaya dönüfltürmek ve
Üniversitemizi en iyi flekilde temsil
etmek oldu¤unu ifade eden tak›m
kaptan› Birhan U¤uz, fuardan ve
gösterilen ilgiden oldukça memnun
olduklar›n› belirtti. 

F‹ZART sorumlu ö¤retim üyesi

Doç. Dr. Ayfle Kaflkafl ise
ö¤rencilerimizin, teknik aç›dan çeflitli
üniversitelerle ve üretim safhas›nda
sanayi kesiminde çal›flan pek çok
firma ile iletiflim kurarak, daha
önceden hiçbir tecrübe ve bilgi
birikimlerinin olmad›¤› bir konuda
belli bir potansiyele ulaflmay›
baflard›klar›n› belirterek, flimdiye
kadar tak›ma verdi¤i destek için
Üniversitemize ve Bilimsel
Araflt›rmalar Proje Müdürlü¤ü’ne
teflekkürlerini iletti.

Sponsorluk konusunda destek
bekleyen F‹ZART ile ilgili ayr›nt›l›
bilgiye www.hititgunesi.net
adresinden ulafl›labilir.

Ankara Talasemi Derne¤i, hasta
çocuklarla yak›nlar›n›n

doktorlarla yak›nlaflmalar›n›
sa¤layabilmek amac›yla 8 May›s
Dünya Talasemi Günü’nde, Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik
Hematoloji Bilim Dal›’nda bir
kaynaflma toplant›s› ve yeme¤i
düzenledi.

Toplant› ve Derne¤in çal›flmalar›

hakk›nda bilgi veren Dernek Baflkan›
ve Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Zümrüt Uysal bu y›l ilkini
gerçeklefltirdikleri etkinli¤i her y›l iki
kez tekrarlamay› düflündüklerini

belirtti. Kamu yarar›na çal›flan bir
dernek olduklar›n› söyleyen Prof.
Dr. Uysal, ayl›k 45 hastay›
izlediklerini, bu hastalara
transplantasyon yap›ld›¤›n›,
hastalar›n 40’›n›n Talasemisiz bir
yaflam sürdürmesinin sa¤land›¤›n›
belirtti.
Bilim dal›nda Prof. Dr. Zümrüt
Uysal, Prof. Dr. Mehmet Ertem,
Prof. Dr. Sabri Kemahl›, Prof. Dr.
Talia ‹leri, Doç. Dr. Elif Ünal
‹nce görev yap›yor.



Ankara Üniversitesi’nde
geleneksel olarak her y›l

finaller öncesinde yap›lan Bahar
fienli¤i, bu y›l  20-24 May›s
tarihlerinde, çok say›da amatör ve
profesyonel flark›c›n›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. Bahar ya¤murlar›n›n
s›k s›k ya¤d›¤› flenlik süresinde
yiyecek ve içecek standlar›n›n yan›
s›ra ö¤renci topluluklar› ve sivil
toplum örgütleri de kendilerini
tan›tan standlar açt›lar. Standlar

içinde en ilgi çekenlerden biri de
Veteriner Fakültesi Atl› Spor
Toplulu¤u’nun stand› oldu.
Ö¤renciler sembolik bir ücret
karfl›l›¤›nda ata binme zevkini
yakalad›lar.

fienli¤in aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Bahar fienli¤i’nin, Ankara
Üniversitesi akademik takviminin
çok önemli bir noktas› oldu¤unu

belirterek, "Bahar fienli¤i’ni
seviyoruz, size befl gün boyunca
güzel bir flenlik diliyorum" dedi.
Ankara Üniversitesi’nin konu¤u
olarak Ankara’da bulunan Hakkari
Üniversitesi ö¤rencileri Rektör Prof.
Dr. Talu¤’a bir çiçek sundu.

fienlikte Funda Arar, MFÖ,
fievval Sam, Kurban, Volkan Konak,
Gece Yolcular›, Özgür Çevik, Head
Cleaner, T.N.K., fiehnaz Sam sahne
ald›.

2009 Bahar fienli¤i Ya¤mur Dinlemedi
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‹nek Bayram›n›n, Baflka Yerde
T›pat›p Ayn›s›n› Yapamazs›n›z.
Bu Bayram Ancak Mülkiye’de Olur”

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler
Fakültesi-Mektebi Mülkiye’nin,

kuruluflunun 150. y›l›na rastlayan bu
y›lki ‹nek Bayram› 8 May›s tarihinde
Fakültenin büyük konferans salonunu
h›nca h›nç dolduran ö¤renci, ö¤retim
üyeleri ile kamu ve özel sektör
yöneticisinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi. Bayram›n aç›l›fl
törenine Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤, D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar›
Ertu¤rul Apakan ve Fakülte’yi 1969
y›l›nda bitiren mezunlar da kat›ld›.

Törende bir konuflma yanpan SBF
Dekan› Prof. Dr. Celal Göle, bu y›l
150. y›l›n› kutlayan Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nin önemli gelenekleri
oldu¤unu, geleneklerin en bafl›nda
gelenin de vatana sahip ç›kmas›
oldu¤unu söyledi. Kurumlar›n,
geleneklerine sahip ç›kt›klar› zaman
geliflip yükseleceklerini belirten Prof.
Dr. Göle, ‹nek Bayram›’n›n
1940’lardan itibaren kutlanmaya
bafllad›¤›n› ve Fakülte’nin
gelenekleri aras›nda yer ald›¤›n›
söyledi. ‹nek Bayram›’n›n bir bahar
bayram› olmad›¤›n›, bir özelefltiri
bayram› oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Göle, bu bayram›n Do¤u ile Bat›
kültürlerinden etkilendi¤ini,
fermanlar›n do¤u, danslar ve
konserlerin de bat› kültüründen
etkilendi¤ini vurgulad›. "SBF
ö¤rencilerine ‘Sevgili ‹neklerim’ diye
hitap etmekten mutluluk duyuyorum"
diyen Prof. Dr. Göle, "Çok yak›nda
final s›navlar›, yani kesimleriniz

bafllayacak. Mezbahalar haz›rlan›yor,
steril hale geliyor. Kopya
çekmemeniz için gerekli önlemler
al›n›yor. Kasaplar da b›çaklar›n›
biliyor. Hepinize ac›s›z, bol sütlü
kesimler diliyorum" dedi.

Mülkiyeler Birli¤i Baflkan› Ali
Çolak ise kendi ö¤rencilikleri
zaman›nda tiyatro ve halkoyunu da
dahil her fleyin yasak oldu¤unu,
flimdiki ö¤rencilerin çok flansl›
oldu¤unu söyledi. "Özgürlüklerin
k›ymetini kaybetmeden bilin" diye
konufltu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ da en renkli ö¤renci

bayram›nda bulunmaktan mutluluk
duydu¤unu belirterek konuflmas›na
bafllad›. Türkiye’nin ilk ö¤renci
derne¤inin, ilk mezunlar derne¤inin
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
kuruldu¤unu, Türkiye’nin en özgün
ve en önemli ö¤renci bayram›n›n
‹nek Bayram› oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Talu¤, "Bu bayram, di¤er ö¤renci
bayramlar› gibi TOK‹ konutlar›na
benzemez. Bunun baflka yerde t›pat›p
ayn›s›n› yapamazs›n›z. Bu bayram
ancak Mülkiye’de olur" dedi.

‹nek Bayram›’n›n, Fakülte
Ankara’ya gelir gelmez, biraz
Ankara’da baflka pek fazla sosyal
etkinlik olmad›¤›ndan, biraz da yat›l›
okul gelene¤inden bafllad›¤›n›,
1970’li y›llarda bayram›n
kutlanmad›¤›n› ama 1982’de 12
Eylül’e tepki olarak yeniden
bafllad›¤›n› söyledi. Bu bayramda
elefltiri oldu¤unu, Türk
yüksekö¤retim sistemine örnek
oldu¤unu da anlatan Prof. Dr. Talu¤,
yüksekö¤retim kurulufllar›n›n
büyüklüklerinin en önemli
göstergesinin, mezunlar›n›n
toplumun ayd›nl›¤›na yapt›¤› katk›
oldu¤unu, SBF mezunlar›n›n,
Türkiye’nin ayd›nl›¤›na büyük katk›
yapt›¤›n› belirterek "Yaflas›n
Mülkiye, Yaflas›n ‹nek Bayram›"
dedi.

Fakültenin 1969 y›l› mezunlar›
ad›na bir konuflma yapan Y›lmaz
Çimen ise bu büyük coflku karfl›s›nda
nutkunun tutuldu¤unu belirtti.

Konuflmalardan sonra, y›llarca
‹nek Bayram›’na kat›lan ancak
geçti¤imiz günlerde ölen Sar›k›z için
sayg› duruflunda bulunuldu.

21

“



22

Mardin’de gerçekleflen
GAPGEÇ festivaline Ankara

Üniversitesi ö¤rencileri de kat›ld›.
Festival, Türkiye'nin 40 ilinden ve
yedi farkl› ülkeden gençlerin
kat›l›m›yla gerçekleflti. ''De¤iflim ‹çin
Paylafl›m'' temas›yla düzenlenen
festivalde atölye çal›flmalar›,
konserler, sergiler ve fuar gibi

etkinlikler yap›ld›.
Festivalin
organizasyon
ekibinde yer alan
DTCF ö¤rencimiz
fieyhmus Bingül'ün
yan› s›ra, Fen
Fakültesi
ö¤rencilerimizden Cansu Seda Baykal ve G›da Mühendisli¤i

ö¤rencimiz Güliz Tar›m ''‹¤ne Deli¤i''
adl› atölye çal›flmas›n› gerçeklefltirdi.
Atölyede karton kutuyu i¤ne
deli¤iyle delerek gerçek anlamda
foto¤raf makinesinin nas›l yap›laca¤›,
yap›lan makineyle foto¤raf›n nas›l
çekilece¤i ve bas›laca¤› uygulamal›
olarak ö¤retildi. Bunun yan› s›ra T›p
Fakültesi ö¤rencilerimizden Feyza
Gürgen ve Ya¤mur Gürsoy da
''Sirtaki'' dans atölyeleri ile festivale
kat›l›m sa¤lad›. Atölyelerine yo¤un
bir ilginin oldu¤unu belirten
ö¤rencilerimize Festival Düzenleme
Komitesi taraf›ndan birer sertifika
verildi.

Ö¤rencilerimiz GAPGENÇ
Festivali’ne Kat›ld›

Ö¤rencilerimizden

“Bilinçli G›da
Tüketim Projesi”

Ankara Üniversitesi Toplum
Gönüllüleri Toplulu¤u,

2002’den bu yana çeflitli sosyal
sorumluluk projelerini hayata
geçiriyor. Bu y›l bu projelerden biri
olan "bilinçli g›da tüketim projesi"
kapsam›nda bir süt festivali yap›ld›.
Ankara Üniversitesi’ndeki
ö¤rencilerin süt alg›lar›n› ve süt içme
al›flkanl›klar›n› anket yard›m›yla
ölçmeyi ve insanlar› süt içme
konusunda bilinçlendirmeyi
amaçlayan etkinlikte, broflürler

sayesinde de süt hakk›nda gözard›
edilmemesi gereken gerçekler
paylafl›ld›. Proje kapsam›nda 1.500
süt ve 250 dondurma da¤›t›ld›. Ayr›ca
festival dahilinde birçok oyun,
yar›flma oynat›ld›.

Toplum Gönüllüsü ö¤renciler,
projenin en son aflamas› olan
anketlerin de¤erlendirilmesiyle
birlikte, bu ç›kt›lar›n üniversiteyle ve
sponsor firmalarla paylafl›laca¤›n›,
gelecek projeler için kendilerine fikir
kayna¤› olaca¤›n› belirttiler.

Güzel
Sanatlar

Bölümü’nden
ders alan
ö¤rencilerimizin
bir y›l boyunca
ürettikleri resim
ve heykeller, 6 May›s’ta Hukuk
Fakültesi Fuayesi’nde aç›lan
sergiyle izleyenlerin be¤enisine
sunuldu. Serginin aç›l›fl›n› yapan
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Yasemin
O¤uz, eserleri toplu olarak bir arada
görmenin mutluluk verdi¤ini, bu
serginin di¤er fakültelerde de
aç›lmas›n› istediklerini söyledi.

Ö¤rencilerimizin
Eserleri
Sergilendi
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‹dari Personel Konseyi Yönetim Kurulu Olufltu

Kariyerinin Zirvesindekiler
Ödül Töreni

‹ngilizce
Ö¤retmenleri
Konferans›

Ankara Üniversitesi’nde, idari
personelin sorunlar›n› daha iyi

çözebilmek amac›yla kurulan ‹dari
Personel Konseyi 8 May›s 2009
tarihinde toplanarak Yönetim
Kurulu’nu belirledi.

Temsilcilerin kat›ld›¤› toplant›da
yap›lan oylamada Hukuk
Fakültesi’nden Fayik Yaman,

Mühendislik Fakültesi’nden ‹lker
Aç›kyürek, Ziraat Fakültesi’nden
Durmufl Kocatürk, Strateji Daire
Baflkanl›¤›’ndan Selahattin Candan,
Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›’ndan
Emre Do¤an, Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü’nden Ayfle Ünal, Çocuk
Kültürü Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’nden Hülya Atefl ve

Elmada¤ Meslek Yüksekokulu’ndan
Ahmet Ertural as›l üye; Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden Ahmet
Paçac›, Güzel Sanatlar Bölümü’nden
Emel Evren, Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nden Zekeriya Do¤u, Fikri
ve S›nai Haklar Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi’nden Gül
Anlat›c› ve Ev Ekonomisi
Yüksekokulu’ndan Nefle Özdemir
yedek üye olarak belirlendi. 

Konseyin daha sonraki
toplant›lar›nda da hemflire ve özürlü
temsilcilerinin aras›ndan seçilecek
birer üyenin Yönetim Kurulu’na
dahil edilerek toplam 11 kifli ile
Yönetim Kurulu’nun oluflturulmas›
kararlaflt›r›ld›.

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler
Fakültesi ö¤renci

topluluklar›ndan Genç Mülkiyeliler
Toplulu¤u’nun, her y›l ö¤rencilerin
oylar›yla belirledi¤i "Kariyerinin
Zirvesindekiler" ödülleri 5 May›s’ta
düzenlenen törenle sahiplerine
sunuldu. Bu y›l “Kamu Sektörü”
ödülü Maliye Teftifl Kurulu’na, “Mali
Sektör” Ödülü ‹fl Bankas›’na, “D›fl
Politika Yorumcusu” ödülü Ceyda
Karan’a, “Ekonomi Yorumcusu”
ödülü U¤ur Gürses’e, “Gazeteci-
Yazar” ödülü Ece Temelkuran’a,
“GMT Özel Ödülü” de Altan
Gördüm’e verildi.

Törende bir konuflma yapan
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan
Yard›mc›s› Doç. Dr. Yalç›n Karatepe,
Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mektebi

Mülkiye’nin 150 y›l›n› kutlad›klar›n›
hat›rlatarak, "150 kolay bir say›
de¤il. SBF ö¤rencilerinin di¤er
ö¤rencilerden fark›, verdikleri
ödüllerden de görülüyor. Baflka
ö¤renciler, verdikleri ödüllerde
akflam haberlerine konu olmaya özen
gösteriyor. Oysa burada verilen
ödüller ayr›cal›kl› ödüldür" dedi.

Trio Konseri
Üniversitemiz, 28 May›s’ta güzel

bir trio kenserine ev sahipli¤i
yapt›. Piyano’da Anatol Jagoda,
viyolonsel’de Sinan Dizmen ve
keman’da Ceylan Kapakç› Hukuk
Fakültesi konferans salonunda bir
konser sundu. Konseri
Üniversitemiz yöneticileri ve
ö¤retim üyeleri ile ö¤renciler de
izledi. 

Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar›’n›n, “Avrupa Dil

Portfolyosu çerçevesinde yap›lan
uygulamalar›n paylafl›lmas› için
düzenledi¤i ‹ngilizce Ö¤retmenleri
Konferans›"n›n ikincisi, 8-9 May›s
2009 tarihleri aras›nda Ankara
Üniversitesi Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM) Salonu’nda
gerçeklefltirildi.

Avrupa Dil Portfolyosu Ulusal
Koordinatörü Doç. Dr. ‹smail Hakk›
Mirici’nin dan›flmanl›¤›nda
gerçeklefltirilen konferansta Prof. Dr.
David Little, Prof. Dr. Ilze Ivanova,
Mag. Catherine Carré-Karlinger ve
Assist. Prof. Dr. Philip Glover de
konuflmac› olarak yer ald›.



B
ulgaristan Cumhuriyeti Kültür
Bakan› Prof. Dr. Stefan

Danailov, Bulgar ve Slav kültürü
bayram› olarak kutlanan 24 May›s’ta,
Sofya’da, "Bulgar kültürünün
geliflmesine ve yayg›nlaflmas›na
yapt›¤› katk›lardan dolay›” Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Bulgar Dili
ve Edebiyat› Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’e
Onur Ödülü verdi.

Ö¤retim üyemizin Bulgarca’dan
Türkçe’ye kazand›rd›¤› kitap ve
seçkiler aras›nda "Güneflin Bir Çiy
Damlas›nda da Par›ldad›¤› Gibi"
(2004), "Kad›nlar ve Gezegenler"
(2005), "Kocama Kar› Ar›yorum"
(2006), "10 Bulgar Kad›n fiair"

(2006), "Bulgar Oyunlar›" (2006),
"Georg Henih’e Balad" (2008),
"Stefan Lazareviç’in Yaflamöyküsü"
(2008), "Amerikan Mercime¤i"
(2009) bulunuyor.

Türkçe’den Bulgarca’ya da
çeviriler yapan Hüseyin Mevsim,
flimdiye kadar "Engere¤in Gözündeki
Kamaflma" (2006), "Geçti¤i Her fieyi
Öpüyor Zaman" (2007), "Ça¤dafl
Türk fiiiri" (2007), "Ça¤dafl Türk
Oyunlar›" (2007), "Osmanl›’y›
Yeniden Keflfetmek" (2008),
"Beyo¤lu Geceleri" (2008), "Ça¤dafl
Türk Kad›n Öyküleri" (2008),
"Mevlâna" (2009) gibi yap›tlar›
Bulgar okurlar›yla buluflturdu.

Bulgaristan’dan, Doç. Dr.
Hüseyin Mevsim’e Onur Ödülü

OTAM Konferanslar› Sürüyor

Ankara Üniversite’nin Halkla
Bütünleflme Yaklafl›m› kapsam›nda Dil

ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde 19
May›s 2009 günü “Atatürk, Gençlik

ve Gelecek” bafll›kl› ilk halk

konferans› Doç. Dr. Nefle Özden

taraf›ndan verildi. 
Konferans›n bafllang›c›nda bir

konuflma yapan Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Sekine
Karakafl, genifl kitlelere bilimin ve

kültürün yay›lmas› için halk
konferanslar›n› sürdüreceklerini

aç›klad›.
Doç. Dr. Özden konuflmas›na,

"‹nsanlar olgunlaflt›kça, milletler ise
tarihlerine bakt›kça kendilerini daha

iyi tan›rlar. Her s›n›fta, üniversite
amfisinde, konferansta, tarihe dair

paylafl›lan bu sevgi, sayg› ve bilgi dolu
dakikalar ile yeni
ufuklar, dünyalar
kurulur" diyerek
bafllad›. Doç. Dr.

Özden, halk›yla her
vesileyle buluflmay›

ihmal etmeyen
Atatürk’ün, 1933

y›l›ndaki bir toplant›
s›ras›nda Türk Tarih Kurulu üyelerine

sarf etti¤i "Türk ulusunun gerçek
tarihinin yaz›lmas›n› sa¤l›¤›mda
görmek istiyorum. Onun için bu

toplant›larda kendimden geçiyor, her
fleyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni

affedin" sözlerinin de asl›nda, Büyük
Önder’in tarihle olan birlikteli¤inden

duydu¤u heyecan›n ve umudun bir
yans›mas› oldu¤una dikkat çekti.

Türk gençli¤inin, Atatürk’ün
düflünde her vesileyle yer ald›¤›n›

hat›rlatan Doç. Dr. Nefle Özden,
Atatürk’ün "gelece¤imiz, ümit

kayna¤›, cesaretimizi takviye ve
devam ettiren, milletleri lay›k
olduklar› olgunluk derecesine

ulaflt›racak, yüksek ideal sahibi,
milletin yükselme sahibi…" gibi çeflitli

tan›mlamalarla, gençlere olan sevgi,
takdir ve tavsiyelerini aktard›¤›n› ifade

ederek Atatürk’ün "Mektep genç
beyinlere, insanl›¤a hürmeti, millet ve

memlekete sevgiyi, flerefi, ba¤›ms›zl›¤›
ö¤retir" cümlesi ile e¤itim-ö¤retim

yuvalar›n› emsalsiz bir flekilde tasvir
etti¤ini de sözlerine ekledi.

DTCF’den
“Halk

Konferans›”

A
nkara Üniversitesi Osmanl›
Tarihi Araflt›rma ve Uygulama

Merkezi (OTAM) taraf›ndan
düzenlenen 2009 y›l› akademik
konferanslar›n›n sonuncusu Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Farabi
Salonu’nda 7 May›s’ta yap›ld›.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Baflkan›
Prof. Dr. Mehmet Öz taraf›ndan
verilen “Osmanl› Klasik Düzeninde
De¤iflim” konulu konferansa ilgi
büyük oldu. Aç›fl konuflmas›n› yapan
Merkez Müdürü Prof. Dr. Melek
Delilbafl›, Osmanl› Devleti’nin
kurulufl dönemi problemlerinden
hareketle Klasik dönemdeki
de¤iflmelerin önemini vurgulad›.
Klasik Dönem Osmanl› Tarihi

üzerine araflt›rmalar› ile tan›nan Prof.
Dr. Öz konuflmas›nda, Koçi Bey ve
di¤er Osmanl› düflünürlerinin Klasik
düzene özlemini yans›tan gelenekçi
yorumlar›n› yetkin bir dille anlatt›.
Prof. Dr. Öz’ün, sorular›
yan›tlamas›n›n ard›ndan Prof. Dr.
Delilbafl› bir plaket ve genç
tarihçilerimiz de çiçek sundu. 
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme Bölümü Yüksek Lisans Program›

Modern Yönetim Kuram› Dersi Teknik Gezisi
S iyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme

Bölümü yüksek lisans program›
Yönetim-Organizasyon Anabilim
Dal› ö¤rencileri, “Modern Yönetim
Kuram›” dersi kapsam›nda Prof. Dr.
Özlem Özkanl›’n›n liderli¤inde 30
Nisan 2009 tarihinde Ankara
Esenbo¤a Yolu’nda faaliyet gösteren
‹fiB‹R Yatak San. A.fi.’ye teknik gezi
gerçeklefltirdi. ‹flletmede ö¤renciler
Genel Müdür Yard›mc›s› ‹lham Öz,
Reklam ve Pazarlama Müdürü Alper
fiahin ve Üretim Müdürü Selçuk
Akkufl’tan iflletmenin faaliyetleri ile
ilgili bir brifing dinledi.

Ö¤renciler ayr›ca, iflletmenin ifl
ak›fllar›n› inceleyerek üretim
süreciyle ilgili ayr›nt›l› bilgi ald›.
‹flletme gezisinde, üretim süreci,
kullan›lan teknoloji ve makineler
ö¤rencilere tan›t›ld›. Teknik gezi,
iflçilerle birlikte yenilen ö¤le yeme¤i

ve iflletmede üretilen ürünlerin
sergilendi¤i “Show-Room” ziyareti
ile sona erdi.

Yap›lan teknik gezi ve
incelemeler sonucunda ö¤rencilerin
“Modern Yönetim Kuram›” dersi

kapsam›nda verilen temel
kavramlar›n, ülkemiz
iflletmelerindeki uygulamalar› ile
iflletme yönetici ve çal›flanlar›n›n
karfl›laflt›klar› sorunlar› yerinde
görmesi mümkün oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Türkkaya Ataöv,
geçti¤imiz iki buçuk ay› ABD’de
geçirerek, büyük ço¤unlu¤u belli bafll›
üniversitelerde olmak üzere “Ermeni
Sorunu” üstüne 40 konuflma yapt›.
Cornell Üniversitesi’nden bafllayarak
ülkeyi dolaflan Prof. Dr. Ataöv, son üç
konuflmas›n› Florida’da Miami ve
Atlantik Üniversiteleri ile New York
Devlet Üniversitesi’nde yapt›. Ayn›
konuda üç kez televizyonda ve iki kez
de radyoda aç›klamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ataöv, Kanada Toronto’da
Ryerson ve Montreal’de McGill

Üniversitelerinde kalabal›k Ermeni
gruplar›n›n sald›r›lar›na hedef oldu.

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün bu
konuda, dördü Türkçe ve geri kalan›
yabanc› dillerde
olmak üzere,
yay›nlanm›fl 80
kitab› ya da
kitapç›¤›
bulunuyor.
Bunlardan üçü
New York’ta
bas›ld›. Ayr›ca,
yabanc› dergilerde

ve günlüklerde bas›lm›fl ayn› konuda
49 yaz›s› bulunuyor. Bunlardan ikisi,
iki ayr› Amerikan bilim dergisinde
son birkaç hafta içinde bas›ld›.
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A
nkara Üniversiteliler Derne¤i'nin
Bahar Konseri, Üniversitemiz

T›p Fakültesi Türk Sanat Müzi¤i
Korosu taraf›ndan 27 May›s 2009
tarihinde T›p Fakültesi Ord. Prof. Dr.
Abdülkadir Noyan Salonu'nda
gerçeklefltirildi. Türk Sanat Müzi¤i
sevenlerin büyük ilgi gösterdi¤i
konseri Ertu¤rul Ottekin yönetti.
Konserde Tamburi Cemil Bey, Bimen

fien, Lem’i Adl›, fiükrü Tunar, Rahmi
Bey, Udi Nevres Bey, Saadettin
Kaynak, Hac› Arif Bey, Yener
Topalo¤lu, Udi H›rant, Civan A¤a,
Ertu¤rul Ottekin, Selahattin P›nar,
Dede Efendi, Saim Ak›fl, Hüseyin
Soysal ve Necip Gülses’in eserleri
seslendirildi. T›p Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yaflar Bedük de konuk
sanatç› olarak üç parça seslendirdi.

Ankara Üniversiteliler Derne¤i,
yeni döneme çok say›da sosyal

etkinlikle bafllad›. Dernek üyeleri ve
efllerinden oluflan 50 kiflilik grup, 15
Mart’ta Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Haymana Araflt›rma
Uygulama Çiftli¤inde bir araya
gelerek bahar› karfl›lad›. Büyük bir
kaynaflma içerisinde geçen bu

yeme¤in tekrar› herkes taraf›ndan
dile getirildi. 

Bu talep üzerine de bu kez 10-12
Nisan tarihleri aras›nda Amasra,
Bart›n, Çakraz ve Safranbolu
yörelerini kapsayan keyifli ve s›cak
bir gezide tekrar 40 kiflilik bir grup
olarak bulufluldu. 19 Nisan 2009
tarihinde ise Sheraton Oteli Balo

Salonu’nda Derne¤in 15. Kurulufl
Y›l›n› kutlamak amac›yla üyeler ve
ailelerinden 250 kiflinin kat›l›m›yla
coflkulu bir tören düzenlendi. 

Toplant›da, Devlet Opera ve
Balesi Sanatç›lar› Mezosoprano ‹pek
Böler, Tenor Cumhur Böler ile
Piyanist Elvan Alpagut nefis bir
konser verdi. 

Ankara Üniversiteliler Derne¤i 15 Yafl›nda

Ankara Üniversiteliler Derne¤i’nden
Bahar Konseri

“Ankara,
Sanatç›lar
Aç›s›ndan Göç
Veren Bir fiehir”

Sinema yönetmenleri Mustafa
Alt›oklar ve O¤uzhan Tercan ile
oyuncu Tamer Karada¤l›, Ankara
Üniversitesi’nde düzenlenen
"Yükselen Türk Sinemas›n›n
Avrupa’daki Yeri" konulu panelde bir
araya geldi.

Panelin yöneticili¤ini yapan
Ercüment Cengiz, panelistlerin
tamam›n›n Ankara kökenli oldu¤unu
ama flimdi ‹stanbul’da çal›flt›klar›n›
belirterek, Ankara’n›n maalesef
sanatç›lar aç›s›ndan göç veren bir
flehir oldu¤unu söyledi.
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Ankara Üniversitesi, Güven Hastanesiyle
‹flbirli¤i Protokolü ‹mzalad›

I. Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik
De¤erlendirme Toplant›s›” Yap›ld›

Ankara Üniversitesi ile Güven
Hastanesi aras›nda bilgi,

deneyim, teknoloji ve iflgücü
konular›nda iflbirli¤ini gelifltirmeyi
hedefleyen protokol, 20 May›s 2009
tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nde düzenlenen törenle
imzaland›. Protokolü Ankara
Üniversitesi ad›na Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ve Güven Hastanesi
A.fi. ad›na da Yönetim Kurulu
Baflkan› Doç. Dr. Ahmet Küçükel
imzalad›.

Prof. Dr. Cemal Talu¤, “Tüm
dünyada bu tür iflbirliklerinin sa¤l›k
alan›ndaki hizmet ve e¤itimde
kaliteyi artt›rd›¤›n›” vurgulad›. Bir
kurumun, tüm hizmetleri kendi çat›s›
alt›nda bulundurmaya çal›flmas›n›n
olanakl› ve anlaml› olmad›¤›n›n alt›n›
çizdi.

Doç. Dr. Ahmet Küçükel de
protokolle hayata geçirilecek
iflbirli¤inin her iki kuruma da güç
kataca¤›n› ve Türk sa¤l›k sistemi
içinde yeni ilklere ortam
haz›rlayaca¤›n› söyledi.

Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlü¤ü,

14 May›s 2009 tarihinde
Üniversitemiz ‹lahiyat Fakültesi’nin
ev sahipli¤inde "I. Sosyal Bilimler

Enstitüsü Akademik

De¤erlendirme Toplant›s›"n›
gerçeklefltirdi. 

Anabilim Dal› Baflkanlar› ve
koordinatörlerin kat›l›m›yla yap›lan
toplant›n›n sabah program›nda aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Aytül Kasapo¤lu, Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nün, bünyesinde
bar›nd›rd›¤› befl fakülteye ba¤l› 43
Anabilim Dal›nda 648 ö¤retim
eleman› ile 253 yüksek lisans ve
doktora program› yürütüldü¤ünü ve
ö¤renci say›s›n›n 7117’ye ulaflt›¤›n›
belirterek benzeri güç rastlanacak
büyüklük ve zenginli¤e ulafl›ld›¤›n›
vurgulad›.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan

Enstitü Müdür Yard›mc›s› Doç. Dr.
Hasan Seçkin Ozano¤lu, 5806 Say›l›
Kanuna ba¤l› olarak Enstitüde
yürütülen faaliyetler hakk›nda bilgi
verdi. Sabah program›n›n son konusu
olan Ö¤renci ‹flleri Bilgi Sistemi
(O‹BS) hakk›nda, Enstitü Bilgi ‹fllem
Birimi personeli Ayfle Ünal,
kat›l›mc›lara O‹BS üzerinden yap›lan
ve yap›lacak olan ifllemler hakk›nda
bir sunum gerçeklefltirdi.

Toplant›n›n ö¤leden sonraki
program›nda Enstitü Müdür
Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. N. Müge
Ersoy Kart, ADEK Raporu hakk›nda
kat›l›mc›lara bilgi verdi. Toplant›n›n
sonunda kat›l›mc›larla birlikte genel
bir de¤erlendirme yap›larak daha
sonraki tarihlerde 35. Madde
Araflt›rma Görevlileri konusu ve
‹kinci Ö¤retim hakk›nda toplant›lar
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
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Üniversitemiz T›p Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nejat

Akar’›n yeni kitab›
“DUMLUPINAR: Bir ‹nsanl›k
Görevi” ç›kt›. 

Kitap, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n ilk
aylar›nda Türkiye’den, iflgal alt›ndaki
Yunanistan’a yap›lan yiyecek
yard›m›n› konu ediniyor.

“‹talyanlar›n ard›ndan Alman
ordular›n›n iflgaline u¤rayan,
denizden de ‹ngilizlerin abluka alt›na
ald›¤› Yunanistan, ‘açl›k’ sorunuyla
karfl› karfl›yad›r. ‹flgalin ilk ay›nda
Almanlar tüm ürün stoklar›na el
koyar ya da çok ucuz fiyata sat›n
al›rlar. Temel g›da maddeleri
karaborsaya düfler. Yüzlerce çocuk,
genç, ihtiyar açl›ktan ölür. Savafl’ta
tarafs›z kalan Türkiye
Cumhuriyeti’nde ekmek karneye

ba¤lanm›flt›r.  Ama kendi
vatandafl›n›n açl›k tehlikesiyle karfl›
karfl›ya kalma olas›l›¤›na karfl›n;
komflu Yunan halk›na ‘yiyecek’
yard›m› yapma karar› al›r. Üstelik
1920 y›l›nda Yunan iflgal güçlerinin
Anadolu’ya ayak basmas›n›n
üzerinden henüz 20 y›l geçmifltir.

Türk bas›n›n›n öncülü¤ünde,
belediye çal›flanlar›, hekimler ve halk
Yunanistan’a yiyecek yard›m› için
adeta yar›fl›rlar. ‹lginçtir; K›z›lay
taraf›ndan yola ç›kar›lan ve
Yunanistan’a gerçeklefltirdi¤i 6.
seferinde batan ilk yard›m gemisinin
ismi ‘Kurtulufl’tur. fiimdi s›ra yine
Kurtulufl Savafl›’n› an›msatacak
flekilde Dumlup›nar’dad›r. Daha
önce, 1924 Mübadelesinde Türkleri
Yunanistan’dan Anadolu’ya tafl›m›flt›r
ayn› gemi. fiimdi yiyecek tafl›mas›n›n

yan› s›ra bin
öksüz Yunanl›
çocu¤un
Türkiye’ye
getirilmesini
de
üstlenecektir

Dumlup›nar... Bu
çocuklar savafl sonuna kadar
Türkiye’nin korumas› alt›nda
kalacaklard›r.”

Prof. Dr. Nejat Akar, gölgede
kalm›fl Dumlup›nar’›, savafl
flartlar›nda aç b›rak›lm›fl bir halka
g›da yard›m› için torpillenmeyi göze
alarak kahramanca mücadele eden
gemi personelini,  savafl›n
ac›mas›zl›¤›n›, iflgal alt›ndaki
Yunanistan’›n dram›n›, titiz bir
araflt›rmayla belgelerle, foto¤raflarla
ve tan›kl›klara dayanarak anlat›yor.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi mezunlar›ndan Operatör Doktor Ataman Öcal,  4 May›s
2009 tarihinde Üniversitemiz T›p Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dal› Sergi

Salonu’nda düzenlenen toplant›yla an›ld›. Prof. Dr. Gönül Öcal’›n yapt›¤› konuflma sonras›,
Ataman Öcal’›n heykelleri sergilendi.

Bu arada, Cezayir Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Romyla Bouroba, bilgi ve görgüsünü
artt›rmak üzere May›s 2009’da bir ay süreyle Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik
Moleküler Genetik Bilim Dal›na geldi. 

Bölüme geçen y›l da ayn› amaçlar do¤rultusunda Cezayir Setif Üniversitesi’nden Doç. Dr.
B. Houcher, M›s›r Kahire El-Shams Üniversitesi’nden patolog Dr. Ghada El Sayed,
Azerbaycan’dan Dr. Seher ‹smailova ve ‹talya Sardinya’dan Biolog Nicola Pirastu gelmiflti.

Prof. Dr. Nejat Akar’›n Yeni Kitab› Ç›kt›

Dr. Ataman Öcal An›ld›

Prof. Dr. Ahmet fiükrü ESMER’i Anma Günü
Çerçevesinde "K›br›s Sorunu" Paneli
1982’de aram›zdan ayr›lan merhum
Siyasi Tarih hocas› Prof. Dr. Ahmet
fiükrü Esmer’i Anma Günü
çerçevesinde düzenlenen “K›br›s
Sorunu” konulu panel, 30 Nisan’da
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
gerçeklefltirildi. 

Prof. Dr. Ahmet fiükrü Esmer
an›s›na kurulan “Memleketimizde
Münevver Gazeteci Sa¤lamak
Vakf›”n›n katk›lar›yla Siyasal
Bilgiler Fakültesi 150. Y›l
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen
Panelin aç›l›fl konuflmalar›n› Siyasal
Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih

Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Ömer Kürkçüo¤lu, “Memleketimizde
Münevver Gazeteci Sa¤lamak Vakf›”
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Ahmet K›l›ço¤lu, Üniversitemiz
Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mustafa Akkaya ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Celal
Göle yapt›. 

Oturum baflkanl›¤›n› Uluslararas›
‹liflkiler Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Ersin Onulduran’›n yapt›¤› "K›br›s
Sorunu" bafll›kl› panelde, Do¤u
Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Kudret Özersay, 1960

Antlaflmalar›’n› ve K›br›s
Cumhuriyeti’nin hukuki yap›s›n› ele
ald›. 15. ve 16. Dönem ‹stanbul
Milletvekilli¤i yapm›fl ve Cenevre
görüflmelerine kat›lm›fl olan Prof. Dr.
A. Haluk Ülman ise "1974
Müdahalesi ve Cenevre Konferans›"
bafll›kl› bir konuflma yapt›. Daha
sonra eski D›fliflleri Bakan› Prof. Dr.
fiükrü Sina Gürel "1974-2002
Geliflmeleri"ni ele ald›. Panelin son
konuflmas›n› ise "AKP Dönemindeki
Geliflmeler" bafll›¤›yla Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Melek F›rat sundu. 

“Dumlup›nar: Bir ‹nsanl›k Görevi”
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Ankara Üniversitesi
Nanoteknoloji

Toplulu¤u taraf›ndan
gerçeklefltirilen
Nanoteknoloji Günleri
adl› iki gün süren
etkinlik, ö¤rencilerden ve
ö¤retim görevlilerinden
yo¤un ilgi gördü. Etkinlik
kapsam›nda,
Üniversitemiz ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yalç›n
Elerman
“Nanoteknolojide Fiziksel
Ölçüm Teknikleri”,
Bilkent Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Hilmi Volkan
Demir “Küresel Is›nmaya Karfl›
Nanoteknoloji” ve Doç. Dr. O¤uz
Gülseren “Yeni Nesil Nanoyap›lar ve
Bu Yap›lar›n Nanoteknolojideki
Uygulamalar›”, Bilkent Üniversitesi

Cyberparkta faaliyet gösteren AG
Biyoinformatik Firmas› yetkilileri
“Mikrodizi Teknolojisi” konular›n›
anlatt›.

Etkinli¤in ikinci gününde ise

Üniversitemiz ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Ayla
Çal›ml› “Süperkritik
Ak›flkanlarla Nanoyap›lar›n
Elde Edilmesi”, Bilkent
Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Aykutlu Dana “Nano'yu
Görmek, Mikroskobinin Tarihi
ve Güncel Nanoskopi”, ODTÜ
teknoparkta faaliyet gösteren
Nanobiz Firmas› yetkilisi de
“Nanobiyoteknolojik Yap›lar”
konusunu anlatt›.                
Düzenlenen etkinlikte
kat›l›mc›lar, nanoteknoloji
hakk›nda ülkemizde ve
dünyada önde gelen

konuflmac›lardan çal›flmalar›yla ilgili
genifl bilgi sahibi oldu ve sorduklar›
sorularla onlara yeni kap›lar açan bu
yeni teknoloji alan›ndaki ufuklar›n›
geniflletti. 

Kurtulufl Savafl›’n› anlatt›¤› "fiu
Ç›lg›n Türkler" ve Çanakkale

Savafl›’yla ilgili "Dirilifl" kitaplar›n›n
yazar› Turgut Özakman, 15 May›s
2009 tarihinde T›p Fakültesi’nde bir
konferans sunarak, Çanakkale
Savafl›’n›n Kurtulufl Savafl›’yla
ba¤lant›s›, Çanakkale Savafl›
hakk›ndaki yanl›fllar, bu savafllarda
Atatürk’ü görmezden gelmeler ve
savafllar s›ras›nda kad›nlar›n ortaya
koydu¤u özveriyi anlatt›.

Çanakkale Savafl›’yla ilgili olarak
bile bile yanl›fl rakamlar verildi¤ini,
250 bin flehitten bahsedildi¤ini,
bunun do¤ru olmad›¤›n›, 75 flehit
oldu¤unu söyledi. Son zamanlarda
Çanakkale Savafl›’n›n hurafelerle
anlat›ld›¤›n›, bu hikayelerle, can›yla
vatan› savunan Mehmetçiklerin
hakk›n›n “ç›t›r ç›t›r” yendi¤ini
belirten Özakman, "bir yazar,
Allah›n, ‹ngilizleri parçalamas› için
aslanlar yaratt›¤›n› söylüyor. Bu
aslanlar ormandan ç›k›p ‹ngilizleri
yemifl, Oysa o tarihte Çanakkale’de
orman yoktu. Ormanlar
Cumhuriyetin eseridir" dedi.

Eskiden 18 Mart’›n, deniz ve kara
flavafllar› günü olarak an›ld›¤›n›, daha

sonra deniz
savafl›nda Atatürk
olmad›¤› için 18
Mart’›n "Deniz
Zaferi" olarak
kutlanmaya
baflland›¤›n› da
söyleyen
Özakman, kara
flavafllar›
zaferinin kutlanmad›¤›n›, çünkü bu
zaferlerin içinde Atatürk’ün
bulundu¤unu kaydetti. Savafllar
s›ras›nda binlerce yaral›n›n ‹stanbul’a
akt›¤›n›, bunlara bakacak hastane
bulunmad›¤›n› gören baz› han›mlar›n,
yetkililere baflvurarak hemflirelik
kursu aç›lmas›n› istediklerini, kendi
evlerini de yaral›lar›n bak›m› için
açt›klar›n› anlatan Özakman, o
tarihlerde müslüman kad›nlar›n,
yabanc› erkeklere dokunmas›n›n bile
cehennemlik olmas›na yetece¤inin
düflünüldü¤ünü belirterek, "Bu
kad›nlar Bat›’da olsa azize ilan edilir
ve her yere isimleri verilirdi. Oysa
biz adlar›n› bile bilmiyoruz. Erkekler
cephede savafl›rken, kad›nlar da
cephe gerisinde ba¤nazl›kla,
gericilikle savaflt›" dedi.

Ö¤rencilerimizden, Nanoteknoloji Günleri

Çanakkale Savafl› S›ras›ndaki Kad›nlar Bat›’da    
Olsa Azize ‹lan Edilirlerdi”

Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabanc› Dil Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi (TÖMER),
Üniversitemiz personelinden, hiç
‹ngilizce bilmeyen ya da yeni
bafllayanlara yönelik alt› ay boyunca
temel (A1) düzeyinde uzaktan kendi
kendine ‹ngilizce kursu bafllatt›.

TÖMER’in çal›flmalar›yla ilgili
genifl bilgi www.tomer.ankara.edu.tr
adresinden al›nabiliyor.

TÖMER’den 
Uzaktan
‹ngilizce

“
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Eczac›l›k Fakültesi’nin
1988 Giriflli Mezunlar›
Diplomalar›na Kavufltu

ANET‹T’ten
“Ah fiu Gençler”

Eczac›l›k Bayram›

Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi Mezunlar› Derne¤i,

88 Giriflli Mezunlar Buluflmas›n› 30
May›s 2009 tarihinde yo¤un bir
kat›l›m ile gerçeklefltirdi.  Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Yeflil
Amfide gerçeklefltirilen mezunlar
buluflmas›, Fakülte Dekan› Prof. Dr.
Maksut Coflkun’un aç›l›fl konuflmas›
ile bafllad›. Dört y›ll›k e¤itim
müfredat› zaman›nda mezun olan
eczac›lara Eczac›l›k Fakültelerindeki
e¤itimin befl y›la ç›kar›lmas› ile ilgili

bilgi aktar›m› yapan Prof. Dr.
Coflkun’un konuflmas›n›n ard›ndan,
dönem mezunlar›ndan meslek
örgütünde aktif görev alan Ankara
Eczac› Odas› Baflkan› Ecz. O¤uz
Ekincio¤lu ve Konya Eczac› Odas›
Baflkan› Ecz. Harun K›z›lay birer
konuflma yapt›. Mezunlar Derne¤i
Baflkan› Uzm. Ecz. Funda Gezer’in
konuflmas›n›n ard›ndan da Mezunlar
Derne¤inin, Fakültenin
Kuruluflundan günümüze kadar
geçen süreçle ilgili sunumu ile duygu

yüklü dakikalar yaflayan
mezunlara Dekan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Gülbin
Özçelikay meslek yeminini
yapt›rd›. Buluflman›n
ard›ndan gerçeklefltirilen
kokteyl ile bol bol sohbet
eden mezunlar
Fakültelerinde y›llar sonra
yeniden buluflman›n
mutlulu¤unu yaflad›lar. 

Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi ile Ankara Eczac›

Odas›’n›n ortaklafla düzenledi¤i
Eczac›l›k Bayram›, 14-30 May›s
2009 tarihleri aras›ndaki çok say›da
etkinlikle gerçeklefltirildi. Bayram
kapsam›nda E¤itim Bilimleri
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
R›fat Miser "Yetiflkin Ö¤renmesinin
Gücü" konulu bir söylefli, konserler,
tiyatro gösterileri, Geleneksel
Eczac›l›k Balosu ve çeflitli yar›flmalar
gerçeklefltirildi.

Bayram kapsam›nda 14 May›s’ta
düzenlenen törene kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
insanl›¤›n en eski ve kutsal
mesleklerinden birinin eczac›l›k
oldu¤unu, insanlar›n toplay›c›l›kla
yaflad›klar› dönemde bile eczac›lar›n
oldu¤unu söyledi.

Eczac›l›k Fakültesi’nde son
y›llarda, meslektafllarla iliflki kurmak

aç›s›ndan önemli aç›l›mlar›n
oldu¤unu, bu aç›l›mlar›n giderek
daha da geliflece¤ini vurgulayan Prof.
Dr. Talu¤, "Eczac›l›k Fakültesi
mezunlar›n›n, konferanslar için daha
çok Fakülteye geldi¤ini
hissediyorum. Erdemli insanlar ve
yurtsever ayd›nlar olarak yaflayan
tüm eczac›lar› kutluyorum" dedi.

Eczac›l›k Fakültesi Ö¤renci
Tiyatro Toplulu¤u ANET‹T,

bugüne kadar çok say›da oyunu
baflar›l› bir flekilde sahneye koydu.
Bu y›l sahneye konan Turgut
Özakman'›n "Ah fiu Gençler" adl›
eseri de de¤iflik etkinliklerde
oynand›. Tiyatro sanatç›s› Neflet
Erdem'in yönetti¤i Oyun, 30 May›s
2009 Cumartesi günü bu kez Ankara
Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlar›nda
kalan ö¤renciler için sahnelendi.
Oyunu 100 kadar ö¤renci izledi ve
büyük be¤eni kazand›.
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Ankara Üniversitesi
ö¤rencilerinden oluflan Buz

Hokeyi bayan ve erkek tak›mlar›m›z,
Erzurum’da 13-19 May›s 2009
tarihleri aras›nda yap›lan Birinci
Üniversiteleraras› Buz Hokeyi
Liginde erkeklerde ikinci, bayanlarda
üçüncü oldu. 

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi ve Kocaeli
Üniversitelerinin kat›ld›¤› ligde
Ankara Üniversitesi erkeklerde
grubunda birinci olarak finale ç›kt›.
Tak›m›m›z finalde Kocaeli
Üniversitesine yenilerek ikincili¤i
kazand›. Bayanlarda ise tek
yenilgisini ODTÜ’den alan Ankara
Üniversitesi, üçüncülük maç›nda

Bilkent Üniversitesi’ni farkl› ma¤lup
ederek üçüncülü¤ü kazand›. 

Sadece bir buçuk y›l gibi k›sa
sürede Türkiye’nin üst s›ralar›nda
mücadele eden tak›m haline
geldiklerini söyleyen Buz Hokeyi
antrenörleri Kaan Budak ve Özgür

Uzdil, gece geç saatlerde
çal›flmalar›na ra¤men istekli ve
yetenekli Ankara Üniversitesi
sporcular› ile daha ileri dereceleri
hedeflediklerini ifade ettiler.

Tak›mlarla ilgili ayr›nt›l› bilgiler
www.aubuzsporlari.com adresindedir.

Buz Hokeyi Tak›mlar›m›z›n Baflar›s›

Senkronize Buz Pateni Tak›mlar›m›z,
Hollanda’da Ülkemizi Temsil Etti

Üniversiteleraras› Buz Hokeyi Liginde Erkeklerde ikinci, Bayanlarda üçüncü oldular.

Türkiye’yi Hollanda’n›n
Hertogenbocsh flehrinde

düzenlenen "Hertogstad 2009"
Senkronize Buz Pateni Yar›flmas›’nda
temsil eden Ankara Üniversitesi
Tak›m› beflinci oldu. 

Büyük ço¤unlu¤u Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf›

‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinden
oluflan genç ekip "Juvenile"
kategorisinde yar›flt› ve beflincili¤i
kazand›. Ankara Üniversitesi Büyük
tak›m› ise flampiyonada Hollanda’n›n
Fun Flowers ve South Sea Pearls
tak›mlar›n› geçerek sekizinci oldu. 

Ankara Üniversitesi Buz Sporlar›

Branfl Koordinatörü Doç. Dr. Bülent
Akay, e¤itim kadar spora da önem
verdiklerini ifade ederek,
"Tak›mlar›m›z›n performans› her
geçen gün yükseliyor. Özellikle yurt
d›fl›nda ülkemizi buz sporlar› dal›nda
baflar›yla temsil etmeyi sürdürece¤iz"
dedi.

Tak›m Antrenörleri Ecehan
Tuzluo¤lu ve Gökçegül Baran da
sporcular›n›n k›sa sürede ve sadece
cumartesileri gece saat 23.00-01.00
aras›nda çal›flarak bu flampiyonaya
haz›rland›klar›n› belirterek, büyük
ço¤unlu¤u Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› ‹lkö¤retim
Okulu’nda okuyan çocuklar›n okul
saatleri aç›s›ndan antrenmanlara fazla
a¤›rl›k veremediklerini,  ancak buna
ra¤men son derece yetenekli bir
ekiple çal›flt›klar›n› söyledi.
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Üniversitemiz Çal›flan› Ayhan Gülsoy’dan

Bench Press ve Powerlifting’de
‹ki Alt›n Madalya

S a y › :  1 2 2

Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü telefon santrali görevlisi
Ayhan Gülsoy, 1-2 May›s 2009 tarihleri aras›nda Ankara

Yaflar Do¤u Spor Salonu’nda 24 kulüp ve 85 sporcunun
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Türkiye Görme Engelliler Erkekler
ve Bayanlar Bench Press ve Powerlifting (halter)
flampiyonas›nda iki alt›n madalya kazanarak Türkiye
Sampiyonu oldu.

Yar›flmaya 100 kiloda
kat›lan Üniversitemiz çal›flan›
Gülsoy’un bu y›l ald›¤›
Bench Press ve Powerlifting
madalyalar›n›n d›fl›nda
geçti¤imiz y›llardaki
flampiyonalardan da çok say›da
baflar›s› bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Kürek ve
Kano Tak›m› Sporcular›ndan
Mustafa Gülbahar’›n, son bir y›l
içerisinde kat›lm›fl oldu¤u ulusal ve
uluslararas› turnuvalarda gösterdi¤i
ola¤anüstü baflar›lar›ndan dolay›,
Uluslararas› Kano Federasyonu

(ICF) taraf›ndan bafllat›lan ve 2012
Londra Olimpiyatlar›n› hedef alan
Genç Yetenekler Program›na

al›nmas› uygun görüldü.
Mustafa Gülbahar, dört y›l

boyunca dünyan›n her taraf›ndaki

ICF kamplar›na hiçbir ücret
ödemeden, dünyan›n en iyi
antrenörleri ile çal›flarak
Olimpiyatlara haz›rlanacak.

13-18 Temmuz 2009 Romanya -
Baskov kamp›na ça¤r›lan sporcumuz,
kamp sonras› Rusya’da yap›lacak
olan Dünya Sampiyonas›na kat›larak
ICF organizasyonuna ilk ad›m›n›
atacak. Bu yar›flmalarda ald›¤›
sonuçlar, sporcumuzun olimpiyatlara
haz›rlanmas›nda rakiplerini tan›ma
f›rsat› sa¤layacak.

Kürek ve Kano Sporcumuz
Gelecek Vadediyor

Üniversitemiz Güzel Sanatlar
Bölümü Bach Korosu ve Barok
Oda Müzi¤i Toplulu¤u, geçti¤imiz
aylarda kaybetti¤imiz Dr. Emel
Arslangiray’›n an›s›na 15 May›s
2009 tarihinde bir konser sundu.
Ümit Gültekin’in çal›flt›rd›¤› Koro,
Hukuk Fakültesi Konferans
Salonu’ndaki konserde Antonio
Vivaldi, Antonio Lotti, Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich
Handel ve Anton Bruckner’in
bestelerini seslendirdi.

Dr. Emel
Arslangiray
An›s›na Konser


