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Cumhuriyetin Üniversitesi...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,
Ankara Üniversitesi 2010 Bahar›n› "topluma hizmet" alan›nda yeni projelerle
karfl›l›yor. Toplumla sa¤l›kl› ve güçlü iliflkiler kurmay›, Cumhuriyetimizin yaratt›¤›
ilk üniversite olman›n bize yükledi¤i sorumluluklar› yerine getirebilmenin
ön koflulu olarak görüyoruz. Bu alandaki çal›flmalar›m›z› kararl›l›kla ve coflkuyla
yürütüyoruz.

Yeni kurulan araflt›rma ve uygulama merkezlerimizden Kalk›nma Çal›flmalar›
Merkezi (AKÇAM) bir taraftan OST‹M ile yerel kalk›nma projeleri haz›rlama
konusunda iflbirli¤i yaparken di¤er taraftan Çocuklar›n Meyve Bahçeleri
Projesinde, Cappy, YADA Vakf› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Müdürlü¤ü ile
ortakl›k yap›yor. Ankara Çal›flmalar› Merkezimiz (ANKAMER) ise, Rektörlük 100.
Y›l salonunda yürüttü¤ü konferans ve çal›fltaylar› Nisan ay›yla birlikte Ayafl’tan
bafllayarak ilçelerimize tafl›yor. 

K›z›lcahamam ve Çaml›dere’nin ola¤anüstü jeolojik zenginliklerini kapsayan
Jeopark Projemiz h›zla ilerliyor. Projede, Ankara Valili¤i yan›nda ilgili
Kaymakaml›klar ve Belediye Baflkanl›klar›yla iflbirli¤i yap›yoruz. Türkiye’nin bu ilk
Jeopark Projesinin tan›t›m›n› 14 Nisan 2010 tarihinde K›z›lcahamam’da zengin bir
programla gerçeklefltirece¤iz.   

Toplumun her kesimiyle buluflma için yapt›¤›m›z çal›flmalar çerçevesinde Çocuk
Islahevindeki gençler için düzenledi¤imiz bilgisayar okuryazarl›¤› kurslar›ndan
sonra bu kez Kad›n Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumunda çal›fl›yoruz. Bu konuda Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü ile bir iflbirli¤i protokolü imzalad›k. E¤itim ve
sa¤l›kla ilgili programlar› onlarla birlikte tasarl›yoruz.

Çocuk Üniversitesi, yar›y›l tatilinin verdi¤i olanaktan yararlanarak yeni programlar
düzenledi. Üniversitemizin en köklü topluma hizmet kuruluflu TÖMER’in yo¤un
biçimde yürüttü¤ü yeni giriflimlerinin meyvelerini, k›sa sürede toplayaca¤›m›za
inan›yorum. ANKÜSEM daha önce ele al›nmam›fl yeni programlar düzenlemeye
bafllad›. ANKUZEM de k›sa sürede yeniden yap›lanacak. 

Ö¤rencilerimizin toplumsal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Rektörlük
taraf›ndan tan›mlanm›fl toplumsal sorumluluk projelerinden en az birine
kat›lmadan mezun olunamayan bir üniversite olmak için ön çal›flma yap›yoruz.

Yaflamla buluflmaya ve topluma kaliteli hizmet sunmaya de¤er veren bir
üniversite olarak, sektörle iliflkilerimizi özenle gelifltiriyoruz. Teknoloji Gelifltirme
Bölgemizdeki geliflmeler bize heyecan veriyor. Bu konuyu önümüzdeki ay sizlerle
bu sayfada paylaflmay› planl›yoruz.

Üniversitemize ve okurlar›m›za sevgi ve umut dolu ayd›nl›k bahar günleri dilerim.

Prof. Dr. Cemal Talu¤

Rektör

REKTÖRDEN
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AAnkara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
‹lkö¤retim Okulu’nun geleneksel olarak,

ö¤rencilerin matematik, fen ve teknoloji,
sosyal bilgiler, Türkçe ve tasar›m derslerinde
birinci dönem boyunca yapt›klar› bilimsel ve
sanatsal projelerini sergileyerek yar›flt›klar›
“Bilim fienli¤i”nin sekizincisi bu y›l 12 Mart
2010 tarihinde gerçeklefltirildi.

Bilim fienli¤i’ne kat›larak ö¤rencilere
hitaben bir konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, bilim disiplini
içinde bilim ve sanat kültürünün bu
topraklarda kökleflmesi için ellerinden geleni
yapt›klar›n› söyledi. Atatürk’ün, Türkiye
Cumhuriyetini bilimin ve akl›n üstünlü¤ü ilkesi
üzerine kurdu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤,
ö¤rencilerimizin bilimsel düflüncenin
kökleflmesinde öncülük yapacaklar›n›,
yapt›klar› 143 projeyle bunu kan›tlad›klar›n›
vurgulad›.

Bilim fienli¤i’ne bu y›l 38 matematik, 44
fen ve teknoloji, 24 sosyal bilgiler, 24 Türkçe,
13 teknoloji ve tasar›m olmak üzere toplam
143 proje kat›ld›. Ö¤retmenlerin ve
Üniversitemiz ö¤retim üyelerinin yapt›¤›
de¤erlendirme sonucunda ise Türkçe
kategorisinde Bu¤çe Büyüksönmez ve Ali
Ozan fiahaner “Türkçenin Anlam Çeflitlili¤i”

ile birincili¤i, Cansel Kufl ve Köklem Seren
“Geçmiflten Günümüze” ile ikincili¤i,  Esi fiirin
Ay ve Gözde Ata¤ “Atasözleri ve Deyimler
Oyunu” ile üçüncülü¤ü ald›. Matematik
kategorisinde ise  Cansel Kufl “Pisagor
Teoremleri” ile birincili¤i, Eylül Alt›nok, Helin
Su Barut, Umut Ard›l Çelik, Deren Gürman ve
Alara Comart  “π’nin Gizemi” ile ikincili¤i ve
Mert Kayaalp “Alt›n Oran” ile üçüncülü¤ü
kazand›. Fen ve Teknoloji kategorisinde Alper
fiah›stan “Elektromanyetik Oto Sistemi” ile
birincili¤i, Gökçe Alpman ve Bilgesu Aç›kgöz
“Hangi Sabun Daha ‹yi Temizliyor?” ile
ikincili¤i ve Cansu Tokgöz “Kimyasal
Akvaryum” ile üçüncülü¤ü kazand›. Sosyal
Bilgiler Kategorisinde Erdem Güvenç “‹lkça¤
ve Günümüz Yaflant›s›” ile birincili¤i, Can ‹bifl
“Ya¤mur Suyunun Toplant›s›” ile ikincili¤i,
Sena Beyaz›tl›, Aysu Dursun ve ‹pek Somuncu
“Kurulufl Dönemi Osmanl› Padiflahlar›” ile
üçüncülü¤ü ald›. Teknoloji Tasar›m
kategorisinde de Sera Uslu “fieker Evi” ile
birincili¤i, Doruk Kaptan ve Metehan Kalkan
“Çanakkale fiehitli¤i” ile ikincili¤i, O¤uzhan
U¤urlu, Gökberk Özkan, Hasancan Turunç,
Ekincan Çetin, Erdem Atalm›fl, Yusuf Erdem
Ay ve Mert Albaba “Garfield” ile üçüncülü¤ü
kazand›.
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T›p Fakültesi’nin
Gurur Tablosu
Üniversitemizde her y›l geleneksel olarak kutlanan
14 Mart T›p Bayram›’nda bu y›l 30-35 ve 40 y›l›n›
tamamlam›fl ö¤retim üyelerine plaket verildi.



‹stanbul’un 1919’da iflgal edilmesini
protesto eden t›p ö¤rencileri taraf›ndan

bafllat›lan “14 Mart T›p Bayram›”, her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da Üniversitemiz T›p
Fakültesi’nin düzenledi¤i çok say›da etkinlikle
kutland›. 

Etkinlikler, 8 Mart’ta Prof. Dr. Aysel
Gürler’in sundu¤u “Kad›n Olmak, Kad›n Hekim
Olmak” konulu konferansla bafllad›. Etkinlikler
kapsam›nda 10 Mart’ta, Morfoloji Binas›
Abdülkadir Noyan Konferans Salonu
Fuayesi’nde T›p Fakültesi ö¤retim üyelerine
ait “Karma Resim ve Foto¤raf Sergisi “ aç›ld›.
Serginin ard›ndan da “Meslekte 30-35-40
Y›l›n› Tamamlam›fl Ö¤retim Üyeleri”ne plaket
verildi. Törene kat›larak hocalar› kutlayan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Üniversiteleri büyük yapan›n hocalar›
oldu¤unu, Ankara Üniversitesi’nde de
hocal›ktan büyük bir makam bulunmad›¤›n›
kaydetti. 

Dekan Prof. Dr. ‹lker Ökten de eserleriyle
gurur duyduklar› de¤erli ö¤retim üyelerine
belgelerini vereceklerini belirtti.
Organizasyonu düzenleyen Prof. Dr. Nilgün
Baflkal ise meslekte 30-35-40 y›l›n› dolduran
97 ö¤retim üyesine alt›n, gümüfl ve bronz
plaketler vereceklerini söyledi. Sergiye
tablolar› ve foto¤raflar›yla kat›lan 16 ö¤retim
üyesine de teflekkür ederek, bu tür
etkinliklerin devam etmesini diledi. 

ZZeekkii  AAllaassyyaa  TT››pp  FFaakküülltteessii’’nnddee
T›p Bayram› etkinlikleri kapsam›nda 12

Mart’ta ünlü sinema sanatç›s› Zeki Alasya bir
söylefli gerçeklefltirdi. Söyleflide kültür konusu
üzerine fikirlerini davetlilerle paylaflan Alasya,
kültür kavram›n›, tarih, sosyoloji ve insan
iliflkileri ba¤lam›nda de¤erlendirdi. Daha

sonra da Ertu¤rul Odtekin yönetimindeki Türk
Sanat Müzi¤i Korosu bir konser sundu.

GGeelleenneekksseell  KKooflfluu
Etkinlikler kapsam›ndaki 14 Mart Koflusu

yine Cebeci Hastanesi’nden Morfoloji
Binas›’na kadar yap›ld›. Yar›flman›n Erkek
Ö¤renci Kategorisinde 10.00.1’lik derecesiyle
Eyüp Yaflar Akdemir birinci, 10.22.03’lük
derecesiyle Serhat Aydafl ikinci, 10.40.4’lük
derecesiyle Muhammet C. fien ise üçüncü
oldu. Kad›n Ö¤renci Kategorisinde 16.27.0’l›k
derecesiyle Cemre Öztürk birinci, Selin Ayfle
‹pek 16.28.0’lik dereceyle ikinci oldu. Erkek
Asistan Kategorisinde birincili¤i 11.46.7’lik
derecesiyle Cihan Ayd›n al›rken, 13.14.15’lik
derecesiyle Kenan Delil ikinci oldu. Erkek
Ö¤retim Üyeleri Kategorisinde birincilik ipini
18.15.8’lik derecesiyle Prof. Dr. Yaflar Bilge
gö¤üslerken, Kad›n Ö¤retim Üyeleri
Kategorisinin birincisi 14.52.2’lik dereceyle
Doç. Dr. Hatice Ilg›n Ruhi oldu. T›p Fakültesi
ö¤rencileri, Ankara Üniversitesi taraf›ndan
2008 ve 2009 y›llar›nda düzenlenen spor
oyunlar›nda, çeflitli dallarda alm›fl olduklar›
kupalar› da Dekan Prof. Dr. ‹lker Ökten’e
takdim ettiler.

Geleneksel 14 Mart Yeme¤inden ve
Morfo Kantin’de düzenlenen müzik
dinletisinden sonra ise Ankara T›p Oyuncular›
“Acil Servis” konulu tiyatro gösterisini sundu.
Hastal›klar› tan›maya yönelik olarak
ö¤renciler, asistanlar ve ö¤retim üyeleri
aras›nda yap›lan “T›pbu” adl› yar›flma
gerçeklefltirildi.

Müzik dinletisi ve halk oyunlar› gösterisi
sunuldu. Etkinlikler, Ankara Swiss Otel’de
yap›lan balo ve Morfoloji yerleflkesindeki
“Morfo Parti” ile sona erdi.

9
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AAnkara Üniversitesi yine bir ilki
gerçeklefltirerek, T›p Fakültesi Hematoloji

Bilim Dal›’nda uluslararas› standartlara sahip
Türkiye’nin tedavi amaçl› ilk Hemaferez
Ünitesi’ni, 23 Mart 2010 tarihinde düzenlenen
törenle açt›.

‹bni Sina hastanesi 6. katta bulunan
Hematoloji Bilim Dal› Hemaferez Ünitesi’nin
aç›l›fl töreninde bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Hematoloji Bilim Dal›’n›n, ülkemizde öncülük
yapan ve uluslararas› tan›n›rl›¤› çok yüksek
olan bir bölüm oldu¤unu söyledi. Ankara
Üniversitesi’nin, e¤itim, araflt›rma, topluma
hizmet alanlar›nda etkili çal›flmalar yapt›¤›n›,
insanlar›m›za hizmet etti¤ini de belirten Prof.
Dr. Talu¤, Rektörlük olarak her zaman bu
birimin çal›flmalar›na katk› sa¤layacaklar›n›
kaydetti.

T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten
de Hemadoloji Bilim Dal›’n›n, haftan›n yedi
günü 24 saat çal›flt›¤›n›, yeni aç›lan bu
ünitenin fiziki mekanlar›n›n geliflmesinde
Dekanl›k olarak yard›mc› olduklar›n› ancak

di¤er yat›r›mlar› ba¤›flç› firmalar›n yapt›¤›n›
söyledi.

Hematoloji Bilim Dal› ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Osman ‹lhan, Türkiye’de son y›llarda
hematoloji alan›nda büyük geliflmeler
yafland›¤›n›, bu geliflmelerin, kök hücre nakli
alan›nda da önemli ilerlemeler sa¤lad›¤›n›
belirtti. Buras›n›n, Türkiye’nin ameliyathane
flartlar›ndaki ilk hemaferez ünitesi oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. ‹lhan, ünitede sadece kök
hücre toplanmas›, dondurulmas› ve verilmesi
de¤il, ayn› zamanda nöroloji, dermatoloji,
kardiyovasküler cerrahi ve reanimasyon gibi
alanlarda tedaviye yönelik uygulamalar›n da
yap›laca¤›n› söyledi.

Ünitenin, hastalar›n d›fl etkenlerden
korunmas› için özel bir iç ve d›fl hava ak›m
sistemine sahip oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr.
‹lhan, ‘‹yi ‹malat Uygulamalar›’ belgesi için bu
tür birimleri sertifikaland›ran uluslararas› bir
kurulufl olan JACIE’ye baflvuracaklar›n›,
böylece sadece yurt içinden de¤il, yurt
d›fl›ndan da çok say›da hasta kabul
edebileceklerini sözlerine ekledi.

Hemaferez
Ünitesi
Aç›ld›

Türkiye’nin ‹lk
Tedavi Amaçl›

TÖMER
26 Yafl›nda

AAnkara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Dil
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi

TÖMER’in  26. Kurulufl y›ldönümü, Tunal›
fiubesinde verilen bir resepsiyonla kutland›.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ resepsiyonda yapt›¤›
konuflmada, kuruluflundan bu yana, görev alan
tüm çal›flanlar›n›n TÖMER’in öncü bir dil

ö¤retim merkezi olma sürecine önemli katk›lar
sundu¤unu belirtti. 

TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun
ise TÖMER’in üstlendi¤i sorumlulu¤un
fark›nda oldu¤unu ve çal›flmalar›n› daha da
gelifltirerek sürdürece¤ini kaydetti.

‹flletmesi Ankey Ltd. fiti. taraf›ndan
üstlenilen ve yeniden düzenlenerek

“Cafekantin 97” ad›yla hizmet vermeye
bafllayan Tunal› Hilmi fiubesi kafeteryas›n›n
aç›l›fl› da ayn› resepsiyonda gerçeklefltirildi.

Törende son bir y›l içinde emekli olan
TÖMER akademik ve idari personeline
teflekkür plaketleri de Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ taraf›ndan
verildi.
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‹ngilizler ve Frans›zlar,
Çanakkale’de

Savafl Hukukunu
‹hlal Etti”

“

AAnkara Üniversitesi Ö¤renci Konseyi, 18
Mart 2010 tarihinde düzenledi¤i

etkinlikle Çanakkale fiehitlerini and›.
Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda gerçeklefltirilen
etkinlikte, Ankara Üniversitesi Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin
Faik Ertan Çanakkale Savafllar›n›n yans›malar›
üzerine bir konuflma yapt›; Burhan Tafltepe de
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale ile ilgili
fliirlerini sundu. Son olarak da  Ankara
Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
Ö¤rencileri, Çanakkale Türküleri Dinletisi
gerçeklefltirdi.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Çanakkale Savafl›’n›n, Kurtulufl Savafl›’n›n bir
önsözü, habercisi oldu¤unu söyledi. Bir
ülkenin yoksun kaynaklarla korunmas›n›n
dünyada çok az örne¤i oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Talu¤, Çanakkale Savafl› ve onun
kahramanlar›n› çok iyi bilmek, burada pay›
bulunan herkesi flükranla anmak gerekti¤ini
kaydetti. Ulus olarak özgüvenimizin temel
kayna¤›n›n Çanakkale Savafllar› oldu¤unu da
dile getiren Prof. Dr. Talu¤, bu savafllar
sonucunda Türklerin neler yapt›¤›n›n ve
gerekirse neler yapabilece¤inin görüldü¤ünü,
bunun, Türklerin yaratt›¤› örnek bir destan
oldu¤unu söyledi.

Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Temuçin Faik Ertan da Çanakkale’nin, Türk
ulusunun önderini ve Kurtulufl Savafl›’n›n
kadrosunu yaratt›¤›n› söyledi.

Çanakkale Savafllar›n›n rüyalarla,
efsanelerle aç›klanamayaca¤›n›, orada
rastlant›yla baflar›lm›fl hiçbir fley olmad›¤›n›
kaydeden Prof. Dr. Ertan, al›nan baflar›lar›n
matematikle, askerlik sanat›yla elde edildi¤ini
vurgulad›. Çanakkale’nin ayn› zamanda
Türklere düflman›n› tan›tt›¤›n›, ayn› zamanda
kendi yeteneklerini de gösterdi¤ini belirten
Prof. Dr. Ertan, Çanakkale’de ön plana
ç›kar›lmas› gerekenin insanl›k oldu¤unu, 250
bin kiflinin öldü¤ünü, bunun da 250 bin anne
ve 250 bin baba demek oldu¤unu ifade etti.  

‹ngiltere ve Fransa’n›n savafl s›ras›nda
savafl hukukunu ihlal etti¤ini de kaydeden
Prof. Dr. Ertan, hastane ve okul gibi sivil
hedefleri vurduklar›n›, bo¤ucu gaz
kulland›klar›n› ve esirlere kötü muamele
yapt›klar›n› söyledi.

Osmanl› Devleti’nin, bu ihlalleri
uluslararas› hukuka uygun olarak protesto
etmesine ra¤men de devam ettiklerini anlatan
Prof. Dr. Ertan, Avustralya ve Yeni Zellanda
birliklerinin kay›plar›na resmi raporlar›nda yer
vermediklerini, onlar› yok sayd›klar›n› ifade
etti. 

““ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  NNeelleerrii  BBiillmmeellii??””
18 Mart 1915 Çanakkale Türk Deniz

Zaferinin 95. Y›ldönümü, E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nde düzenlenen etkinliklerle de
kutland›.

Etkinliklerin ilkinde Prof. Dr. Yahya Akyüz,
"Çanakkale Savafllar›na ‹liflkin Ö¤renciler ve
Ö¤retmenler Neleri Bilmeli" bafll›kl› bir
konuflma yaparak, savafl yerlerini ziyaret
etmenin en mükemmel tarih dersi yerine
geçece¤ini belirtti. Çanakkale Savafllar›nda
flehit olan binlerce insan›m›z›n içinde pek çok
ayd›n ve ö¤retmenin de bulundu¤unu,
e¤itimimizin uzun y›llar bu kay›plardan
olumsuz flekilde etkilendi¤ini vurgulayan Prof.
Dr. Akyüz, Çanakkale Savafllar›ndan sa¤
ç›kabilen subay ve erlerin, t›pk› bir demir
eritme potas›ndan sa¤ ç›km›fllar gibi bir
"yenilmezlik" ve "y›lmazl›k" psikolojisi
gelifltirdiklerini, Kurtulufl Savafl›’n›n baflar›yla
sonuçlanmas›nda ve Cumhuriyetin kurulufl
y›llar›ndaki güçlüklerin afl›lmas›nda bu duygu
ve onun sa¤lad›¤› manevi gücün büyük katk›s›
oldu¤unu vurgulad›. Çanakkale Savafllar›n›
inceleyen ö¤renciler ve ö¤retmenlerde
sorumluluk duygusunun ve ülkemize daha
büyük hizmetlerde bulunma istek ve bilincinin
geliflece¤ini de belirtti.

E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde, Fakülte
Ö¤renci Temsilcisi Ahmet Sinan Do¤anl›’n›n
giriflimi ile bir foto¤raf ve resim sergisi de
aç›ld› ve Kültür Bakanl›¤› Korosu taraf›ndan
müzik dinletisi yap›ld›. Arfl. Gör. Ümüt
Akagündüz de Çanakkale Savafllar›na iliflkin
bir konuflma yapt›, ard›ndan Gelibolu
Belgeseli gösterildi.



Avrasya Sempozyumu

BBilkent Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Semih Koray’›n baflkanl›¤›nda düzenlenen

"Avrasya Sempozyumu", 2-3 Mart 2010
tarihleri aras›nda, 9. Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in de kat›l›m›yla
Üniversitemiz Rektörlü¤ü’nde gerçeklefltirildi.

Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Avrasya insanlar›n›n bilime önem verdi¤ini,
bilimadamlar›n› yüceltti¤ini söyledi. Bölgede
büyük iflbirli¤i f›rsatlar› bulundu¤unu da
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin, Avrasya ülkeleriyle akademik
iliflkilere daima duyarl› oldu¤unu, TÖMER’in
bu co¤rafyada çok önemli ifller yapt›¤›n›
söyledi. Üniversitemizin yapt›klar›n›n, bundan
sonra yapacaklar›n›n küçük bir bölümü
oldu¤unu da belirten Prof. Dr. talu¤, “Öyle bir

Ankara Üniversitesi düflünüyorum ki,
Üniversitemizin Avrasya’da kampuslar›
olmal›d›r. Oradan gelen ö¤renciler Ankara
Üniversitesi’nin yüzde 10’unu oluflturmal›d›r.
Büyük üniversitelerle ortak çal›flmalar
yapmal›y›z” dedi.

9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel de
bölgedeki geliflmeler ve Türkiye’nin konumu
ile ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. Çin’de
22 milyon, ABD’de 17 milyon üniversite
ö¤rencisi okudu¤unu, Çin’in d›flarda en çok
ö¤renci okutan ülke oldu¤unu belirten
Demirel, hiçbir ülkenin zenginli¤i aramaktan
vazgeçemeyece¤ini, ülkemizin bundan en az
20 y›l önce Çin’den ‹stanbul’a, ‹stanbul’dan
Londra’ya karayolunu yap›p iflletmeye
bafllamas› gerekti¤ini vurgulad›.  Türkiye ve
Azerbaycan'›n, bir milletin iki devleti oldu¤unu

belirten Demirel, güncel meseleler yüzünden
Azerbaycan ve Türkiye halklar› aras›nda
husumet meydana getirilmemesi gerekti¤ini,
birliktelik, beraberlik ve iflbirli¤inin herkesin
yarar›na olaca¤›n› kaydetti. Bütün Türk
dünyas›nda bu bilincin gelifltirilmesi
gerekti¤ini sözlerine ekledi.

Çin Büyükelçili¤i Müsteflar› Xiao Junzheng
de Avrasya'n›n iki ucundaki Türkiye ve Çin'in
h›zl› geliflmesinin bölgenin kalk›nmas›nda kilit
rol oynad›¤›n› söyledi. 

Toplant›da, "Güvenlik ve Strateji
Aç›s›ndan Avrasya", "Güncel D›fl Politika
Sorunlar› ve Avrasya", "Avrasya’n›n ‹ktisadi
Potansiyeli", "Küresel Krizden Ç›k›flta Avrasya
Seçene¤i" ve "Avrasya’n›n Tarih ve Uygarl›k
Miras›" konular›nda oturumlar düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤:
“Üniversitemizin Avrasya’da yapt›klar›, bundan sonra
yapacaklar›n›n küçük bir bölümüdür.”

ÜÜniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Ankara’daki devlet üniversiteleri,

ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinin
Rektörleri ile efllerini, 9 Mart 2010 tarihinde
Ankara Üniversitesi’nin yeni aç›lan sosyal
tesisi ANKEV’de konuk etti. Görüflmede,
üniversitelerin içinde bulundu¤u s›k›nt›lar ve
çözüm yollar› samimi bir ortamda ele al›nd›.

ANKEV’deydi

Ankara’daki Devlet
Üniversitelerinin
Rektörleri
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Türk
Patent
Ödülleri

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan
düzenlenen “Türk Patent 2009 Ödülleri”,
4 Mart 2010 tarihinde Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an'›n da kat›ld›¤› ödül töreni ile
sahiplerine verildi.

Ulusal ve uluslararas› boyutta
gerçeklefltirilen, Türkiye’den akademisyenler,
sanayiciler, bulufl sahipleri, araflt›rmac›lar,
sanatç›lar ile sivil toplum kurulufllar›, kamu ve
özel sektör kurum/kurulufllar› ile birçok
ülkenin s›nai mülkiyet kurumlar›n›n üst düzey
temsilcilerinin kat›ld›¤› organizasyonda,
Baflbakan Erdo¤an, Jüri Baflkan› olarak görev
yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤’a bir plaket sundu.

"Ankara Üniversitesi Halk›n Üniversitesi"
slogan›yla yola ç›kan Ankara Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi; 2009-2010 Akademik y›l›nda
Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne gereken
önemin verilmesi konusunu benimsedi ve
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤’un da deste¤ini de alarak çal›flmalar›na
bafllad›.

Amac›; hem Ankara Üniversitesi
ö¤rencilerine üniversiteli olma bilincini
afl›lamak hem de Türkiye’nin içinde bulundu¤u
sosyal ve ekonomik s›k›nt›lar›n

çözümlenmesine bir parça da olsa destek
olabilmek olan proje ba¤lam›nda Ö¤renci
Konseyi Yönetim Kurulunun karar›yla bir
komisyon oluflturuldu.

Y›l bafl›nda Ordu Aybast› Anadolu Lisesi
Tarih Ö¤retmeni Murat Fidan,  lisenin
kütüphanesi için kitap ve maddi durumu iyi
olmayan ö¤rencilerinin bot ve mont talebi
oldu¤unu bildirdi. "Halk›n Üniversitesi" projesi
kapsam›nda bu talep de¤erlendirildi, yap›lan
görüflmelerde ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›n›n
yan› s›ra bizzat liseye gidilerek ö¤rencilere

üniversiteli olma bilincinin ve üniversite
e¤itiminin gereklili¤inin anlat›lmas›na karar
verildi.

Proje hayata geçirilirken; Ankara
Üniversitesi ö¤rencilerinden kitap ve giyecek
yard›m›, Eczac›l›k Fakültesi ö¤rencilerinin ev
sahipli¤inde "Eczac›l›k Fakültesi 49. Kurulufl
Y›l Dönümü Etkinlikleri" kapsam›nda
düzenlenen kermes ile maddi destek, çeflitli
yay›nevlerinden kitap yard›m› ve çeflitli
meslek örgütlerinden maddi destek sa¤land›.

Ö¤renci Konseyi’nden bir ekip, Ordu
Aybast› Anadolu Lisesi’ne giderek
yard›mlar›n› iletti; ö¤rencilerle derste ve ders
d›fl›nda vakit geçirerek hem üniversite e¤itimi
hakk›nda, hem de Ankara Üniversitesi
hakk›nda bilgi verdi.

Aybast› Kaymakam›, Aybast› Belediye
Baflkan› ve Aybast› ‹lçe Milli E¤itim Müdürü,
Aybast› Anadolu Lisesi’nde Ö¤renci Konseyi
ekibini ziyaret etti, gösterilen duyarl›l›k ve
yap›lan çal›flmalar için teflekkürlerini sundu.

Ö¤rencilerimiz, Ordu Aybast› Anadolu Lisesi
ö¤rencilerine e¤itim deste¤i verdi.

Halk›n Üniversitesi”
Projesi
Devam Ediyor

“
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü,
Üniversitemiz Rektörlü¤ü ve Fakültelerimizde
düzenlenen çok say›da etkinlikle kutland›.
Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerden
birinde ülkemizde görev yapan bayan
büyükelçiler ile büyükelçi eflleri, ülkelerindeki
kad›nlar›n durumunu anlatt›lar. Ankara Rotary
Kulübü’nün düzenledi¤i ve Üniversitemiz
Rektör Dan›flman› Prof. Dr. Melek
Delilbafl›’n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› panelde
Avusturya Büyükelçisi Heidemaira Gürer, flu
an Avusturya’da hiç kad›n rektör olmad›¤›n›
belirtti. ‹fl yaflam›nda da kad›nlar›n oran›n›n
fazla olmad›¤›n› belirten Büyükelçi Gürer, bu
aç›dan Türkiye’nin daha iyi durumda
oldu¤unu, büyük holdinglerin bafl›nda hep

Dünyan›n
Tüm Kad›nlar›
fiikayetçi
Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle Üniversitemizdeki
etkinli¤e kat›lan yabanc› büyükelçi eflleri,
kad›nlar›n sorunlar›n› anlatt›lar.

kad›nlar›n bulundu¤unu kaydetti.
Güney Afrika Büyükelçisinin efli Moipone

Seokolo da Afrika’da eflitsizli¤in kad›n erkek
ayr›m›yla de¤il, renk ayr›m›yla ilgili oldu¤unu,
Mandela döneminde kad›nlar›n büyük haklar
elde ettiklerini, 2004 seçimlerinde
parlamentonun yüzde 33’ünü, 2009’da da
yüzde 45’ini kad›nlar›n oluflturdu¤unu
kaydetti.

Maria Berent ise ‹sveç’te kad›nlar›n
durumunu anlatt›. Devlet dairelerinde temsile
bak›ld›¤›nda bakanlar›n yüzde 44’ünün,
müsteflarlar›n yüzde 32’sinin ve üst düzey
yetkililerin yüzde 35’inin kad›n oldu¤unu
belirten Berent, "Yüzde 50’ye ulaflmak için
daha kat etmemiz gereken uzun bir yol

bulunmaktad›r" dedi.
Mo¤olistan Büyükelçisi efli

Khuukhetsetseg Lkhamsuren de yüksek
ö¤retimdeki ö¤rencilerin yaklafl›k yüzde
70’inin k›z ö¤rencilerden olufltu¤unu, bu
cinsiyet orant›s›zl›¤›n›n henüz hükümet ve özel
sektör kurumlar›nda karar verme düzeylerine
yans›mam›fl olmakla beraber, e¤itim düzeyi ve
motivasyonu yüksek kad›nlardan oluflan bir
havuz meydana geldi¤ini belirtti.

Pakistan Büyükelçisi efli Naila Azizuddin
ise cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve eflitsizlik
konular›nda en büyük engel teflkil eden
olgunun, toplumda kad›n›n ve statüsünün
düflük olarak alg›lanmas› oldu¤unu söyledi.
Özellikle Taliban düflünce yap›s›n›n hakim

Şefika Kutluer



oldu¤u k›rsal kesimlerde kad›nlar›n çal›flmalar›
ve yapm›fl olduklar› ifllerin s›radan ve basit
olmakla beraber düflük ücret ödendi¤ini, bu
durumun da kad›nlar›n f›rsatlardan,
geliflmelerden ve mevcut kaynaklardan
habersiz olarak hayatlar›n› sürdürmelerini
beraberinde getirdi¤ini kaydetti.

““KKaadd››nnllaarr  DDaahhaa  DDüüflflüükk  MMaaaaflfl  AAll››yyoorr””
Slovakya Büyükelçisi efli Olga Jakabç›nova

da Slovakya’da kad›n maafllar›n›n erkeklerden
yüzde 25’ten fazla bir oranda düflük oldu¤unu
ve bu fark›n özel sektörde daha da büyük
oldu¤unu söyledi. Özellikle yafll› kad›nlar,
boflanm›fl ve yaln›z yaflayan bayanlar, bekar
anneler ve emeklilik yafl›ndaki kad›nlar için
fakirlik riskinin h›zla artt›¤›n›; kanunlardaki
birçok pozitif de¤iflikli¤e ra¤men, kad›nlara
karfl› fliddetin, toplumda hala büyük bir
problem durumunda oldu¤unu kaydetti.
Ülkesinde kad›nlar›n, karar verme ve yönetim
konular›n›n her düzeyinde düflük oranda temsil
edildi¤ini, parlamentodaki kad›nlar›n oran›n›n
yüzde 16 oldu¤unu sözlerine ekledi.

SSiinnccaann  CCeezzaaeevvii’’nnddeeyyddiikk
Ankara Kad›n Kapal› Ceza ‹nfaz

Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklular›n,
kurumda bulunduklar› süreyi en etkin ve
verimli flekilde de¤erlendirmeleri için Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü ile bir protokol
yapan Üniversitemiz, 8 Mart’ta, Cezaevi’nde
bulunan tutuklu ve hükümlüler için e¤lenceli
bir etkinlik düzenledi. Rektör Dan›flman›m›z
Prof. Dr. Gülay Kurtay’›n gerçeklefltirdi¤i
organizasyonda, Üniversitemiz Devlet
Konservatuvar› ö¤rencileri Arzu Elmac›, Ender
Arzuman, Memifl fiimflek, Y›ld›ray Yener ve
Furkan Sar›lm›fler ile T›p Fakültesi Anestezi
Uzman› Enver Özgencil ve Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Anabilim Dal› Arafl. Gör. Evren
Koçbulut, kad›nlar için çok say›da parça
seslendirdi. Söylenen parçalarla zaman zaman
hüzünlenen kad›nlar, e¤lenceli parçalara da
efllik ederek halaylar çekip oyunlar oynad›lar.
Etkinlikte, k›sa bir süre önce Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö¤retim

üyesi Doç. Dr. fiennur K›fllak’›n verdi¤i “Stres
Yönetimi” seminerine kat›lan 30 kad›n
hükümlüye birer arma¤an verildi.

Etkinlikte bir konuflma yapan Prof. Dr.
Kurtay, dünyada sadece bir günün kad›nlara,
di¤er bütün günlerin erkeklere ait oldu¤unu
söyledi. Prof. Dr. Kurtay, birçok ülkenin kad›n
sorunlar›yla ilgili sorunlar›n ço¤unu aflt›¤›n›
oysa ülkemizde hala al›nmas› gereken çok yol
bulundu¤unu kaydetti. Kad›nlar›n ayakta
durabilmesi için ekonomik gücünün olmas›
gerekti¤ini de anlatan Prof. Dr. Kurtay,
ülkemizde ço¤u kad›n›n yeterli e¤itimi
almad›¤›n›, bu nedenle ekonomik gücü ele
almas›n›n her zaman kolay olmad›¤›n› da
belirterek, ancak kad›nlar›n yapabildi¤i çok
say›da ifl oldu¤unu, neler yapabilece¤ini iyi
bilen kiflilerin ekonomik güce de
ulaflabilece¤ini ifade etti. 

KKaadd››nnllaarr  GGüünnüü  KKoonnsseerrii
Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle,

Uluslararas› Flüt Yar›flmas›'nda dünya
birincili¤i bulunan Devlet Sanatç›s› fiefika
Kutluer, 12 Mart’ta Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde bir flüt resitali
sundu. Dünyada sa¤lad›¤› popülarite ile müzik
organizasyonlar› ve festivallerin aran›lan
sanatç›s› olan Kutluer’in Flüt Resitali’ni,
Ankara Üniversitesi yöneticileri, ö¤retim
üyeleri ve ö¤renciler birlikte izledi. Naile
Ahmedova’n›n piyanoyla efllik etti¤i Kutluer,
konseri, ezilen kad›nlar için verdi¤ini söyledi. 

EEttkkiinnlliikklleerr
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde 8 Mart’ta

düzenlenen toplant›da Prof. Dr. Üstün Dökmen
"Kad›nlar" bafll›kl› bir sunum yaparken, Prof.
Dr. Muharrem Gerçeker de "Türk fiiirinde
Kad›n”dan örnekler sundu. Ziraat
Fakültesi’nde Prof. Dr. Üstün Dökmen
“Dünya’da Kad›n Olmak” konulu konferans›
verirken, Ankara Devlet Opera ve Balesi
Sanatç›lar› da bir konser sundu. 8 Mart’ta
ayr›ca Prof. Dr. Aysel Gürler, T›p Fakültesi’nde
“Kad›n Olmak, Kad›n Hekim Olmak” konulu bir
konferans sundu.

Mesleklerinde en üst seviyeye ç›km›fl
kad›nlar da Üniversitemizin düzenledi¤i
panelde mesleklerindeki kad›nlar›n
sorunlar›n› dile getirdiler. Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Gülay Kurtay’›n yönetti¤i panelde
22. Dönem Ankara Milletvekili Gülsün
Bilgehan “Siyasette Kad›n”, TOBB Kad›n
Giriflimciler Kurulu Baflkan› ve Hey Tekstil
fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan› Aynur
Bektafl “‹fl Hayat›nda Kad›n”, Sinema
Oyuncusu Songül Öden “Sanatta Kad›n”,
Sendikac›-Yazar Yaflar Seyman
“Sendikac›l›kta Kad›n” ve Üniversitemiz
Eczac›l›k Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencisi ve
Ö¤renci Konseyi Kad›n Çal›flmalar›
Sorumlusu Ayflegül ‹smailo¤lu ile T›p
Fakültesi 5. Dönem ö¤rencisi Gül Ünüvar
“Üniversite Ö¤rencisi Gözüyle Kad›n”›
anlatt›. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤’un da izledi¤i panelin ard›ndan
Ankara Olgunlaflma Enstitüsü, “Osmanl›’dan
Cumhuriyete Yans›malar” bafll›kl› bir defile
sundu.

Osmanl› ve
Cumhuriyet
Dönemi
Defilesi

Sincan Cezaevi
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AAn›tkabir’deki Aslanl› Yol Heykellerinin
onar›m›, Ankara Üniversitesi Baflkent

Meslek Yüksekokulu ö¤retim elemanlar›
taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

An›tkabir’de Aslanl› Yol’un giriflinde yer
alan kad›n ve erkek grubuna ait alt› an›t
heykel ile aslanl› yolun do¤u ve bat› iki yan›na
simetrik yerlefltirilmifl toplam 24 aslan
heykelinin onar›lmas› amac›yla
gerçeklefltirilen proje çal›flmalar›, An›tkabir
Komutanl›¤› ad›na, Ankara Üniversitesi

Baflkent Meslek Yüksekokulu taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Proje çal›flmalar› Doç. Dr. Y.
Selçuk fiener yönetiminde, Ö¤r. Gör. Serap
Çelik ve yüksekokul mezunu dört
konservasyon teknikerinin yan› s›ra, çal›flmaya
kat›lan sekiz konservasyon ö¤rencisi ile
oluflturulan bir ekip taraf›ndan toplam 45
günde tamamland›. 

Gerçeklefltirilen koruma-onar›m
uygulamalar›nda, daha çok çevre etkileriyle
traverten heykellerde oluflan, geniflleyen

gözenek, parça kopmalar›, derz aç›lmalar› ve
yüzey kirlili¤i gibi çeflitli bozulmalara çözümler
gelifltirildi. Yap›lan müdahalelerde, yüzeysel
kirlilik temizlendi, zamanla geniflleyen
gözenekler, çatlak ve yar›klar dolguland›,
eksik k›s›mlar tamamland›; onar›mlar
sonras›nda an›t heykel yüzeylerinin korunmas›
amac›yla sa¤lamlaflt›rma uygulamalar›
gerçeklefltirildi.

Tüm onar›m uygulamalar›nda, traverten ile
benzer nitelikler gösteren onar›m malzemeleri

Baflkent MYO Ö¤retim Elemanlar›

Aslanl› Yol
Heykellerini Onard›

Onarım Öncesi Onarım Sonrası



kullan›ld›; özgün malzeme uyumlulu¤una
önem verildi.  Çal›flmalar›n son aflamas›nda
gerçeklefltirilen sa¤lamlaflt›rma
uygulamas›nda, Türkiye’de ilk defa
An›tkabir’de kullan›lan, daha sonra yine
Baflkent Meslek Yüksekokulu’nun
giriflimleriyle di¤er sit alanlar›nda da
uygulanan  "nanoteknoloji" ürünü olan
"nanosilis", yüzey koruma malzemesi olarak
kullan›ld›. Eser yüzeylerinde renk de¤iflimine
neden olmadan ya¤›fl suyunun emilmesini
engelleyici niteli¤e sahip "nanosilis"in
kullan›m›, aç›kta sergilenen eserlerde görülen
en büyük sorunlardan biri olan "su emilimi ve
don oluflumu"na karfl› etkili bir çözüm sundu;
yap›lan onar›m müdahalelerinin kal›c›
olmas›n› sa¤lad›. 

An›tkabir Aslanl› Yol Heykelleri’nin onar›m
çal›flmalar›, Ankara Üniversitesi’nin
An›tkabir’e vermifl oldu¤u çok say›daki
hizmetlerinden sadece birini oluflturuyor.
Ankara Üniversitesi, Baflkent Meslek
Yüksekokulu ö¤retim eleman› ve mezunlar›yla
oluflturulan koruma onar›m ekipleri, “Mozole
Lahit Tafl› Onar›m› (2006)”, “Mozole Yan

Galerileri Mozaiklerinin Restorasyonu (2006)”
proje uygulamalar›n› gerçeklefltirdi. Bunun
yan› s›ra, “Tören Alan› Revakl› Avlu
Yüzeylerinin Temizli¤i (2008)” çal›flmalar›nda
dan›flmanl›k hizmeti sundu. Ayr›ca
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyeleri (Prof.
Dr. Yusuf Ka¤an Kad›o¤lu ve Doç.Dr. Selma
Kad›o¤lu) ve Baflkent Meslek Yüksekokulu
ö¤retim elemanlar›ndan (Ö¤r. Gör. Dr. Ali Ak›n
Akyol ve Doç. Dr. Y. Selçuk fiener) oluflan  bir
ekip, An›tkabir Aslanl› Yol, Sakarya ve Büyük
Taarruz Kabartmalar› ile Revakl› Avluda yap›
ve heykelt›rafll›k malzemelerin incelenmesi,
korunma sorunlar›n›n belirlenmesi ve çözüme
yönelik öneriler sunulmas› amac›yla 2007
y›l›nda kapsaml› bir Araflt›rma Projesi’ni
tamamlad›.

2007 y›l›ndaki inceleme sonuçlar›
do¤rultusunda bafllat›larak tamamlanm›fl
Aslanl› Yol heykellerinin onar›m› ve Revakl›
Avlu temizli¤i uygulamalar›, 2010 y›l› bahar-
yaz aylar›nda gerçeklefltirilecek Sakarya
Kabartmas›’ndaki koruma ve onar›m çal›flmas›
ile devam ettirilecek.

Baflkent Meslek Yüksekokulu’nda 2004
y›l›ndan beri hizmet veren Malzeme
Araflt›rma ve Koruma Laboratuvar›,
Yüksekokulun Gümüfldere Yerleflkesine
tafl›nmas›n›n ard›ndan yeni yerinde daha
büyük olanaklarla hizmete aç›ld›. 25 Mart
2010 tarihindeki aç›l›fla Rektör Yard›mc›m›z
Prof. Dr. Yasemin O¤uz da kat›ld›.
Laboratuvarla ilgili bilgi veren ö¤retim
üyeleri, bu laboratuvar›n, Ankara
Üniversitesi’nin farkl› bölüm ve
laboratuvarlar› ile kurulan iliflkilerle bir
Arkeometri Grubu’nun oluflmas›n› sa¤lad›¤›n›,
laboratuvarda kimyasal analizler, petrografik-
mineralojik-element analizleri ve jeofizik
çal›flmalar yap›labildi¤ini; laboratuvar›n, çok
say›da kaz›ya analiz deste¤i sundu¤unu
belirttiler. 

Ayr›ca yine Baflkent Meslek
Yüksekokulu’nda yeni yap›lan kütüphane de
25 Mart 2010 tarihinde aç›ld›. Rektör
Yard›mc›m›z Prof. Dr. Yasemin O¤uz,
kütüphanenin düzenlenmesinde eme¤i geçen
ö¤rencilere birer teflekkür belgesi verdi

Malzeme
Araflt›rma ve
Koruma
Laboratuvar›
Aç›ld›
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Edebiyat›n Sorumlulu¤u
Ders Kitaplar›ndan
Farkl›d›r”

Prof. Dr.
Sedat
Sever

SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEENNSSUUPPLLAARRIIMMIIZZ

Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr.
Sedat Sever, “Dil ve Edebiyat Öğretimi”, “Dil ve
İletişim”, “Çocuk Edebiyatı”, “Okuma Kültürü Edinme
Süreçleri” konularında yurtiçinde birçok konferans
vermiş, panele katılmış, radyo - televizyon konuşması
yapmış; yurtdışında, çağrılı olarak dil ve edebiyat
öğretimi, çocuk edebiyatı konularında konferanslar

vermiş, seminer çalışmalarına katılmıştır.
Dr. Sever, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
tarafından yürütülen “Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü”
hazırlama projesinde, Çalışma ve Yürütme Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Üniversitemizce son
dönemde kurulan merkezlerden Çocuk ve Gençlik
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüdür.

ÇÇooccuukk  vvee  GGeennççlliikk  EEddeebbiiyyaatt››  UUyygguullaammaa  vvee
AArraaflfltt››rrmmaa  MMeerrkkeezzii’’nniinn  kkuurruulluuflfl  ööyykküüssüünnddeenn
kk››ssaaccaa  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??  

Ankara Üniversitesi’nin öncülü¤ünde,
2000 y›l›nda Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n Onur
Konu¤u olarak kat›ld›¤›, I. Ulusal Çocuk
Kitaplar› Sempozyumu ve 2006 y›l›nda Faz›l
Hüsnü Da¤larca’n›n Onur Konu¤u, Gülten
Day›o¤lu’nun Onur Yazar› oldu¤u II. Ulusal
Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Sempozyumu
gerçeklefltirilmifltir. Ülkemizde üniversiteler
için ilk örnek say›labilecek olan E¤itim
Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi de 2000
y›l›nda Ankara Üniversitesi’nin katk›lar›yla
kurulmufltur.  2001 y›l›nda Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi taraf›ndan
düzenlenen, "Roman Kahraman› Fadifl’in
Do¤umunun 30. Y›l› Sempozyumu"; ülkemizde,
bir roman kahraman›n›n do¤um y›ldönümünün,
bilimsel bir etkinlikle kutlanmas› aç›s›ndan ilk
örnek say›labilir. Bu bilimsel etkinliklerin
tümü, Üniversitemizce bilimsel birer yay›na
dönüfltürülmüfltür. Çocuk ve gençlik edebiyat›,
geliflmifl ülkelerde, üniversitelerin içinde
bilimsel bir çal›flma alan› olarak kökleflmifltir.
Ülkemizde, Ankara Üniversitesi’nin çat›s›
alt›nda kurulan Çocuk ve Gençlik Edebiyat›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, bir

üniversite yap›lanmas› olarak ülkemiz için ilk
örnektir. Bu örne¤in, çocuk ve gençlik
edebiyat›n›n, ülkemizde bilimsel bir çal›flma
alan› olarak kurumsallaflmas›na önemli
katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünüyorum.

MMeerrkkeezziinn  kkuurruullmmaass››nn››nn  bbiilliimmsseell
ggeerreekkççeelleerrii  nneelleerr??  

Düflünen, duyarl›, yarat›c› bireylerin
yetifltirilebilmesi için, çocuklar›n, 1 yafl›ndan
bafllayarak duyu alg›lar›n›n uyar›lmas›,
düflüncelerinin gelifltirilmesi gerekir.
Sanatç›lar taraf›ndan, çocuk gerçekli¤ini
önceleyerek haz›rlanm›fl ö¤retici-yaz›nsal
yap›tlar, çocukluk ve gençlik döneminde
duygu ve düflünce bilinçlenmesinin en etkili
araçlar›d›r. Çocuklar›n okulöncesi dönemden
bafllayarak sanatsal nitelikli görsel ve dilsel
uyaranlarla etkileflime yönlendirilmesi gerekir.
Bu etkileflim, çocuklar›n kendi duygu ve
düflünce birikimiyle yaflamlar›n› yönetebilen
bireyler olabilmesi için gereklidir. Çocuklar›n
yaflam alan›na sanatç›lar taraf›ndan
haz›rlanm›fl kitaplar›n kat›lmas› demek,
onlar›n okuma kültürü edinmifl, yaflam› ve
insan gerçekli¤ini anlama çabas› gösteren
bireyler olarak yetifltirilebilmesi demektir.
Bunun için çocu¤un e¤itiminden sorumlu
kiflilerin, çocu¤un okuma kültürü edinebilmesi

için neler yap›lmas› gerekti¤i konusunda
sürekli bilgilendirilmesi gerekir. Dil ve anlam
evrenine uygun olarak çocuklara duyma ve
düflünme sorumlulu¤u veren, baflka bir
söyleyiflle "çocu¤a göre" kurgulanan yaz›nsal
metinler, hem çizginin ve dilin güzelduyusal
(estetik) be¤eni uyand›ran olanaklar›yla, hem
de yaratt›klar› özdeflim örnekleriyle çocukluk
evresinin en etkili duyarl›l›k kazand›rma ve
düflünce gelifltirme araçlar›d›r. Çocu¤un
okuma kültürü edinme sürecinin de ilk ve en
önemli uyaranlar›d›r. Bu uyaranlar›n, çocu¤un
geliflimine ve okul türü ö¤renmesine olan
katk›lar›n›n bilimsel bir yaklafl›mla kamuoyuna
sunulmas›; ailelerin bilgilendirilmesi, nitelikli
ve niteliksiz kitap kavram›n›n ay›rd›na
var›lmas› ve bunun belleklere yerleflmesi için,
sürekli ve yo¤un bilimsel çabalara gereksinim
duyulmaktad›r. ‹flte, Ankara Üniversitesi
Çocuk ve Gençlik Edebiyat›  Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi, böyle bir sorumlulu¤u
üstlenecek. 

AAçç››kkllaammaallaarr››nn››zzddaa,,  ""nniitteelliikkllii  vvee  nniitteelliikkssiizz
kkiittaapp""  bbeelliirrlleemmeessii  yyaapptt››nn››zz..  

Erken dönemden bafllayarak çocuklar›n
biliflsel, dilsel, toplumsal ve kiflilik geliflimine
katk› sa¤layabilmesi için kitab›n, onlar›n dil ve
anlam evrenlerine uygun bir duyarl›kla
haz›rlanm›fl olmas› gerekir. Bu duyarl›¤›n,
çocuklar›n ve gençlerin yetiflkinler dünyas›na
okuma kültürü edinmifl bireyler olarak
kat›labilmelerinde önemli etkilerinin oldu¤u
bir gerçektir.  fiiddet içerikli, "çocu¤a göre
olmayan" yay›nlar ile çocuklar›m›z› bir
düflünceye, bir inanca tutsak k›lmak isteyen
güdümlü yay›nlar›n çocuk ve gençlerin duygu

“
Prof. Dr. Sedat Sever ile Türkiye’nin ilk
“Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi”ni konuştuk
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ve düflünce sa¤l›¤›nda olumsuz etkiler
yaratt›¤› biliniyor.

Öte yandan, edebiyat yap›tlar› arac›l›¤›yla,
dil ve anlam evrenlerine uygun olarak
Türkçenin anlat›m gücünün ve anlam
kurmadaki yarat›c›l›¤›n›n çocuklara ve
gençlere duyumsat›lmas› gerekir. Dilsel
savrukluklar gösteren, ilkel anlat›ml› kitaplarla
çocuklara dil sevgisi, duyarl›¤› kazand›r›lamaz;
onlarda kitap okuma iste¤i uyand›r›lamaz.

Diyorum ki her kitap çocu¤a göre de¤ildir.
Anne, baba ve e¤itimcilerin çocu¤a göre olan
kitaplar›; ilgi, geliflim ve gereksinmelerini de
önceleyerek çocuklar›n yaflam alan›na katmas›
gerekir. Bir de flunun iyi bilinmesi gerekir:
Ö¤retici olmak, herhangi bir konu hakk›nda
kesin ve tart›fl›lamaz bilgiler aktarmak ders
kitaplar›n›n iflidir.

Edebiyat›n sorumlulu¤u, ders kitaplar›ndan
farkl›d›r. En yal›n biçimiyle, edebiyat›n ifllevini
tan›mlamak gerekirse flu belirleme yap›labilir:
Çocuklar›n ve gençlerin duygu ve düflünce
evrenini geniflletmek, onlara dilin ve çizginin
olanaklar›yla yaflam ve insan gerçe¤ini
tan›tmak. 

‹flte, çocuk ve gençlik edebiyat›
yap›tlar›n›n temel sorumlulu¤u, okurlar›n›, bu
olanaklardan yararland›rmak olmal›d›r. Bu

nedenle, çocuk ad›na yazma sorumlulu¤u
üstlenenlerin de yaz›n›n (edebiyat›n) ve
resmin- çizginin insana önce duyarl›k
kazand›ran ve düflünceyi gelifltiren
ifllevlerinden yararlanmas› kaç›n›lmazd›r.

ÇÇooccuukkllaarrddaa  vvee  ggeennççlleerrddee  TTüürrkkççee  ddiill  bbiilliinnccii
vvee  dduuyyaarrll››¤¤››nn››nn  ggeelliiflflttiirriillmmeessiinnddee,,  nniitteelliikkllii
eeddeebbiiyyaatt  yyaapp››ttllaarr››nn››nn  öönneemmllii  bbiirr  ssoorruummlluulluu¤¤uu
oolldduu¤¤uunnuu  ssööyylleeyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz??  

Nitelikli çocuk kitaplar›, çocu¤un yaz›l› ve

görsel kültürle iletiflimini bafllatan araçlard›r.
Çocuklar›n hem görsel hem de dilsel
alg›lar›n›n geliflmesine katk› sa¤layan
uyaranlard›r. En yal›n belirlemeyle, çocuklar› 1
yafl›ndan bafllayarak sanatç› duyarl›¤›yla
buluflturan, onlarda estetik bilinçlenmeyi
sa¤layan araçlard›r. Nitelikli, daha do¤rusu
sanatç› duyarl›¤› ile haz›rlanm›fl çocuk
kitaplar›; Türkçenin yap›s›n›n, kural ve anlat›m
olanaklar›n›n çocuklara sezdirilmesi ve
kavrat›lmas›nda baflat bir sorumluluk üstlenir.
Onlara, Türkçeyi do¤ru kullanma bilinci ve
duyarl›¤› kazand›r›r. 

‹ki yafl›ndan bafllayarak dilsel
geliflimlerine ve anlam dünyalar›na uygun
olarak haz›rlanan kitaplar, çocuklar için
onlar›n öykünebilecekleri bir dil çevresi
yarat›r. Bu dil çevresinde sözvarl›¤›n›n bütün

zenginlikleri, geliflim evrelerine uygun olarak
çocuklara sunulur. Dilin anlam yap›s›,
özellikleri, anlat›m gücü çocu¤un do¤as›na
uygun kurgularla sezdirilir. Bütün bu
özellikleriyle, nitelikli yap›tlar çocuklar›n
anadili edinimleri için ilk özgün dil
kaynaklar›d›r; dilsel kazan›mlar›, kavramsal
boyutlu geliflimleri için do¤al ö¤renme
ortamlar› yaratan araçlard›r. 4-5-6 yafllar›nda,
çocu¤un kitapla kurdu¤u arkadafll›¤›n, kitap
sevgisine dönüfltürülmesi gerekir. 4-5 yafl›na
kadar, sanatsal nitelikli görsel ve dilsel
uyaranlarla desteklenen çocuklar›n
da¤arc›klar›n›n 2500-3000 sözcü¤e ulaflt›¤›
bilinmektedir. Bu durum, çocu¤un kavramsal
yönden geliflmesi, gittikçe kendi duygu ve
düflünce gücüyle yaflam›n› yönetme
yeterli¤ine ulaflmas› demektir.

ÇÇooccuukk  vvee  GGeennççlliikk  EEddeebbiiyyaatt››  UUyygguullaammaa  vvee
AArraaflfltt››rrmmaa  MMeerrkkeezzii’’nniinn  yyöönneettiimm  oorrggaannllaarr››nnaa
iilliiflflkkiinn  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??  

Merkezin Yönetim Kurulu; çocuk ve
gençlik edebiyat›, e¤itim psikolojisi, psikolojik
dan›flma ve rehberlik, e¤itim hukuku, özel
e¤itim, dil ve edebiyat ö¤retimi alan›nda
uzmanlaflm›fl, benim d›fl›mda Prof. Dr. Binnur
Yeflilyaprak, Prof. Dr. Figen Çok, Doç. Dr.
Yasemin Kepenekçi, Yrd. Doç. Dr. Berrin
Bayd›k, Yrd. Doç Dr. Canan Aslan ve Ö¤r. Gör.
Zekeriya Kaya’dan olufluyor. 

Dan›flma Kurulu ise otuz kiflilik uzmanlar
grubundan oluflacak. Bu kurulda; E¤itim
Bilimleri Fakültesi, T›p Fakültesi, Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
ö¤retim elemanlar› yan›nda çocuk kültürü
alan›nda çal›flmalar› bulunan ö¤retim
elemanlar›, çocuk ve gençlik edebiyat› yazar
ve çizerleri, çocuk ve gençlik edebiyat›
alan›nda çal›flan akademisyenler, çocuk ve
gençlik edebiyat› yay›nc›lar›, çocuk ve gençlik
edebiyat›yla ilgili sivil toplum kurulufllar› ile
kitle iletiflim araçlar› temsilcileri görev
yapacak.

MMeerrkkeezz  öönnüümmüüzzddeekkii  yy››llllaarrddaa  öönncceelliikkllee
hhaannggii  eettkkiinnlliikklleerrii  ggeerrççeekklleeflflttiirreecceekk??

Merkez, çocuk ve gençlerin dilsel ve
görsel uyaranlarla sa¤l›kl› bir iletiflim
kurabilmeleri için neler yap›lmas› gerekti¤ini,
bilimsel bir yaklafl›mla kamuoyuna
anlatabilmek için; önümüzdeki y›llarda
uluslararas› ya da ulusal ölçekli "Çocuk ve
Gençlik Edebiyat› Sempozyumu";"çocuk ve
gençlik edebiyat› konulu" seminer, çal›fltay,
konferans vb. bilimsel etkinlikler düzenlemeyi;
öte yandan alandaki usta sanatç›lar›n ve
yap›tlar›n›n tan›t›lmas›na yönelik söylefliler,
imza günleri vb. çal›flmalar gerçeklefltirmeyi
planlamaktad›r.
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

Kıbrıs'ta dünyaya gelen Prof. Volkan, Ankara Tıp
Fakültesi'nden 1956'da mezun olduktan sonra ABD'ye
yerleşti. 2002'ye kadar 45 sene Virginia Üniversitesi'nde
ders veren Prof. Volkan, 18 yıl üniversite hastanesinin
başhekimliğini yaptı. Psikopolitik teoriler ve dünyanın

sorunlu birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar
nedeniyle pek çok kez Nobel Barış Ödülü'ne aday
gösterilen Prof. Volkan’ın 49 kitap çalışması ve 400'ü
aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda
Ankara Üniversitesi’nin Onursal Doktoru’dur.

Ankara Üniversitesi
Halâ Benim Üniversitem!”

“

Prof. Dr. Vamık Volkan ile dünya siyasetinden
Ankara Üniversitesi’ne pek çok konuyu konuştuk.

11995566  yy››ll››nnddaa  TT››pp  FFaakküülltteessii’’nnddeenn  mmeezzuunn
oolldduunnuuzz,,  bbiizzee  oo  yy››llllaarrddaann  bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

K›br›s’tan Ankara’ya ilk geldi¤im y›l,
Atatürk’ün ölümünün üzerinden yaln›zca 12 y›l
geçmiflti. ‹kinci dünya savafl›ndan sonra paras›z
pulsuz olan yeni Türkiye daha da
modernleflmeye ve dünyada daha onurlu bir yer
bulmaya çal›fl›yordu. ‹ngiliz idaresinde yaflayan
bir Türk oldu¤um için t›p e¤itimi için Ankara’da
yaflamak bana çok heyecan veriyordu.
T›bbiyeye devam ederken ço¤u zaman›m› da
Ankara Konservatuvar›na giden arkadafllarla
geçiriyordum. Keman çalmas›n› bildi¤im için
Ankara Amatörler Orkestras›na da kat›lm›flt›m.
Ara s›ra konserler verirdik. Bir milletvekili de
bizim orkestrada keman çald›¤› için ‹smet ‹nönü
de bir konserimize gelmiflti.  Bir kez de onu ulus
meydan›nda bir köflede yaln›z bafl›na floförünü
beklerken görmüfl ve yan›na giderek onunla
konuflmufltum. O zamanlar ‹nönü, benim gibi
gençler için yeni Türkiyeli kimli¤ini temsil
ediyordu. Bu kimli¤e derinden sar›lm›flt›m.
Gelecekte modern dünyada Türkiyeli bilim
adamlar›n›n, sanatç›lar›n, sporcular›n,
tan›nacaklar›n› ve isimlerinin bilinece¤ini hayal
ederdim.  Bu da kendi ufkumu gelifltirmek için
bana bir motivasyon veriyordu.

KKaarriiyyeerriinniizzee  AAmmeerriikkaa’’ddaa  ddeevvaamm  eettmmee
kkaarraarr››nn››zz  ppllaannll››  bbiirr  tteerrcciihh  mmiiyyddii??  

1950’lerde  K›br›s olaylar› bafllam›flt›. Bu
nedenle Türkiye K›br›s’taki Türklerin oradan

kaçmamalar› için K›br›sl› Türkleri Türk
vatandafll›¤›na almamaya karar vermiflti. Bir
psikiyatrist ve sonra bir psikoanalist olmak için
1957’in bafl›nda Amerika’ya gittim. Ayr›ca o
zamanlar "beyin göçü" olarak bilinen bir durum
vard›. Benim s›n›f›mdan 80 kifli mezun olmufltu
ve hemen hemen bu mezunlar›n yar›s› birkaç
sene içinde Amerika’ya gitmifllerdi.
Arkadafllar›n ço¤u Türkiye’de çal›flabilecekleri
yer bulabilecekleri için geri döndüler. 

11995577’’ddeenn  bbuu  yyaannaa  oorrddaass››nn››zz,,  ddoo¤¤dduu¤¤uunnuuzz
ttoopprraakkllaarraa  yyaa  ddaa  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ddöönnmmeeyyii  hhiiçç
ddüüflflüünnmmeeddiinniizz  mmii??  

Kalbim daima K›br›s’ta ve Türkiye’de kald›.
‹ki defa Ankara Üniversitesi’nde misafir hocal›k
yapt›m. En çok gurur duydu¤um olaylardan biri
de Ankara Üniversitesi’nden ald›¤›m fahri
doktora unvan›d›r. Ayr›ca Ege Üniversitesi’nde
ve Cerrahpafla’da misafir hoca olarak
bulundum. Bahçeflehir Üniversitesi’nde de
politik psikoloji dersleri verdim.  17 sene önce
Kuzey K›br›s’ta bir ev yapt›rd›m. Son y›llarda
eflimle birlikte senenin dört ay›n› Kuzey
K›br›s’ta geçirmeye bafllad›k.  Virginia
Üniversitesi’nde asistan olarak Türkiye’den
gelen ö¤rencileri ald›m. Türkiye’de
psikoanalizin geliflmesi için senelerce gönüllü
olarak çal›flt›m. Bu faaliyetlere halâ devam
ediyorum. Bu yüzden K›br›s’tan ve Türkiye’den
ayr›ld›¤›m söylenemez.

BBuuggüünnkküü  TTüürrkkiiyyee  iillee  AAnnkkaarraa  TT››pp’’ttaa
ookkuudduu¤¤uunnuuzz  ddöönneemmddeekkii  TTüürrkkiiyyee’’yyii  kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››rr
mm››ss››nn››zz??  NNee  eekkssiikk??  NNee  ffaazzllaa??

Bu çok önemli bir soru. Buna k›saca cevap
vermek imkâns›z. Dünya de¤iflti ve istesek de
istemesek de dünya de¤iflmeye devam edecek.
Internetten sonra yeni bir medeniyet bafllad›.
Türkiye’deki olumlu ve olumsuz sand›¤›m
de¤iflikliklerin listesini burada yapamam.
Psikolojik yönden en önemlisi, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun kayb› için halk›n yas tutmaya
bafllamas›, hem dini hem de etnik kimlik
sorunlar›n›n olumlu ve olumsuz flekillerde
canlanmas›d›r.

BBiirr  rrööppoorrttaajj››nn››zzddaa  ""TTüürrkkiiyyee''ddee  ddiinniinn
ggeelliiflflmmeessiinnee  ddeemmookkrraassii  ddeenniilliiyyoorr""  ddiiyyoorrssuunnuuzz……

Dinin geliflmesi diye bir fley yok. Her
insan›n inand›¤› bir din veya baflkalar›yla
paylafl›lan bir inanc› vard›r. Ben dinin politika
için kullan›lmas›ndan söz etmifltim.  Dinin

politika için kullan›lmas›n›n gerçek demokrasi
ile ilgisi yoktur.

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ppoolliittiikk  ttaarrtt››flflmmaallaarr››  nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Toplumlar da kifliler gibi yas tutarlar. Yas
tutma, kaybolan ve de¤iflen fleylere tekrar
bakmak, onlar› gerçek olarak geride b›rakmak
ve ayn› zamanda geçmiflle ba¤lant›m›z›

Prof. Dr.
Vam›k
Volkan



21

kuvvetlendirmek için baz›lar›n› tekrar yaratmaya
çal›flmak demektir. Bugünkü Türkiye’deki politik
tart›flmalar›n ço¤unun alt›nda yatan toplum
psikolojisi budur. Fakat içimi yakan bugünlerde
bu tart›flmalar›n Türkiye’de çok defa olumlu bir
flekilde yap›lmamas› ve genel olarak politik
kazançlar›n daha önde tutulmas›d›r. Bir de flunu
eklemek istiyorum. Küreselleflme, terör, dini
politikaya kar›flt›rma, ekonomideki bozukluk,
do¤ay› kirletme ve di¤er nedenlerle bütün
dünya bir gerilim içinde. Birçok ülkede Amerika
da dâhil, politik tart›flmalara ayr›mc›l›k kar›flm›fl
ve olumsuz bir hal alm›flt›r. Türkiye’de olanlar›,
politik gerilimi, baflka ülkelerde de görüyoruz.

AABBDD’’ddeenn  bbaakk››nnccaa  üüllkkeemmiizzllee  iillggiillii  ggöözzüünnüüzzee
ççaarrppaann  flfleeyy  nneeddiirr??

ABD halk› genel olarak Türkiye’yi pek
tan›m›yor. Türkiye iliflkileri ile u¤raflan sorumlu
Amerikal›lar aras›nda bizi gerçekten
anlayanlar›n say›s› oldukça fazla. Tabii ki her
ülke yabanc› ülkelerle konuflurken kendi
menfaatlerini öne koyar. "Il›ml› Müslüman"
kavram›n›n Türkiye’ye uymad›¤›n› ve laik bir
Türkiye’nin devam edece¤ini iyice gösteren bir
politikay› Amerika’da daha da canland›r›rsak
bunun Türkiye’ye çok yard›m› olaca¤›na inanan
biriyim.

SSiizzccee  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  AAttaattüürrkk  mmooddeerrnn
TTüürrkkiiyyee  pprroojjeessiinnii  zziihhnniinnddee  ttaammaammllaamm››flfl  oollaabbiilliirr
mmii??  ÖÖllddüü¤¤üünnddee  bbuu  pprroojjeeyyii  hhaannggii  aaflflaammaaddaa
bb››rraakkmm››flfltt››??

1970’lerin sonunda 7 senelik bir çal›flman›n
sonunda, Princeton Üniversitesi tarih profesörü
Norman Itzkowitz’le beraber "Ölümsüz Atatürk"
kitab›n› yazd›k. Bu kitab› yazarken Türkiye’de 13
ay geçirerek Atatürk’ü yak›ndan tan›yan manevi
k›z› Sabiha Gökçen, manevi o¤lu Abdurrahim
Tuncak, Nuri Conker’in k›z› K›ymet Tesal gibi
kiflilerle görüflmeler yapm›flt›m. Hastal›¤›n›n en
ileri safhalar›na kadar bir lider olarak Atatürk
her gün Türkiye’yi onarmak ve yüceltmek için
çal›flm›flt›. 

""ÇÇaa¤¤ddaaflfl  TTüürrkkiiyyee""  pprroojjeessiinniinn  hhaannggii
aaflflaammaass››nnddaayydd››  ssiizzccee??

Türkiye halk› çok talihliydi, Atatürk yeni
Türkiye’yi kuran onar›c› bir liderdi. Yepyeni bir
Türkiyeli kimli¤i yaratt› ve gelecekteki
demokrasi için zemin haz›rlad›. Ömrü buna yetti.
Atatürk bugün yaflam›fl olsayd› -bir onar›c› lider
oldu¤u için- bugünkü sorunlara insan haklar›na
hürmet eden ve bar›flç›l olarak yan yana
yaflamay› sa¤layan bir çözüm bulmaya çal›fl›rd›.  

VViirrggiinniiaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  ""EEmmeerriittuuss""  yyaannii
eemmeekkllii  oollmmaass››nnaa  rraa¤¤mmeenn  iisstteeddii¤¤ii  zzaammaann  ddeerrss

vveerreebbiillmmee  hhaakkkk››nnaa  ssaahhiipp  bbiirr  öö¤¤rreettiimm  üüyyeessiissiinniizz..
4499  kkiittaabb››nn››zz,,  440000’’üü  aaflflkk››nn  bbiilliimmsseell  mmaakkaalleenniizz  vvaarr..
DDüünnyyaa  ççaapp››nnddaa  bbiirr  bbiilliimm  aaddaamm››  oollaarraakk  kkiiflfliisseell
ttaattmmiinnee  uullaaflfltt››nn››zz  mm››??

Ailemde hemen herkes ö¤retmendi. Onlarla
özdeflim yapm›fl›m. Çal›flmalar›m s›ras›nda
kendimi düflünmüyorum. Birkaç sene önce
Nobel Bar›fl Ödülü’ne aday gösterildi¤im zaman
Nobel Komitesine 27 ülkeden beni destekleyen
mektuplar gönderildi¤ini ö¤renince çok
flafl›rm›flt›m. Son on y›ld›r beni en çok tatmin
eden fley birçok ülkeden genç üniversite
ö¤rencilerinin bana mektup yaz›p veya e-mail
gönderip politik psikoloji bulufllar›m› ve
teorilerimi tart›flmak ve ö¤renmek istemeleri.
fiimdi dünyan›n birçok üniversitesinde gençlere
ders vermek beni memnun ediyor.

ÖÖ¤¤rreenncciilliikk  yy››llllaarr››nn››zzddaakkii  ooddaa  aarrkkaaddaaflfl››nn››zz
KK››bbrr››ss’’ttaa  RRuummllaarr  ttaarraaff››nnddaann  ööllddüürrüüllmmüüflfl..  AAcc››
zzaammaannllaarr››  ddaa  yyaaflflaamm››flfl  bbiirrii  oollaarraakk  KK››bbrr››ss--RRuumm
mmeesseelleessiinnii  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  

K›br›s meselesinde daha baflar›l› olmak için
önce kendi yapt›klar›m›za ve K›br›sl› Türkler ile
Türkiye Türkleri aras›nda geliflen ve kayg›
yaratan olaylara bakal›m. Bu konuda
‹stanbul’da Ekopolitik isimli kurumun
sponsorlu¤u ile geçen sene büyük bir toplant›
yapt›k. ‹lgili olanlar›n Ekopolitik’in web sitesine
bakmalar›n› öneririm. 

‹‹ssrraaiill--  FFiilliissttiinn  iilliiflflkkiilleerriiyyllee  iillggiillii  ddee  öönneemmllii
ççaall››flflmmaallaarr  yyaapptt››nn››zz,,  ssiizzccee  OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa  bbaarr››flfl››nn
ssaa¤¤llaannmmaass››  iimmkkâânnss››zz  mm››??

Amerika’da Obama baflkan olunca
ümitlenmifltim. Fakat ekonomik problemler ve
Amerika’n›n iç ifllerindeki gerginlik flu anda
onun elini kolunu ba¤lam›fl gibi.

SSiizzccee  AAnnkkaarraa  ppoolliittiikkaa  flfleehhrrii  mmii  yyookkssaa  bbiirr
üünniivveerrssiittee  flfleehhrrii  mmii??

Eskiden benim için Ankara bir üniversite
flehriydi. Politik psikoloji üzerinde yapt›¤›m
çal›flmalar›m Türkiye’de bilinmeye bafllan›nca,
özellikle son y›llarda Ankara’ya geldi¤im
zamanlarda flehri bir politika flehri olarak da
görmeye bafllad›m.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  ssiizziinn  iiççiinn  aannllaamm››??
Ankara Üniversitesi halâ benim

üniversitem!
AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  eesskkii  bbiirr  öö¤¤rreenncciissii

oollaarraakk  bbuuggüünnkküü  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  hhaakkkk››nnddaakkii
iizzlleenniimmlleerriinniizz??

Ankara Üniversitesi’ndeki çok büyük
bilimsel geliflmeler, e¤itimi ve bilimsel
çal›flmay› politika d›fl›nda tutmak için verilen
gayretler bana gurur veriyor.

TT››pp  FFaakküülltteessii’’nnddee  uunnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr
hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??

Göz Hastal›klar› eski bölüm baflkan›n› ve
modern göz hekimli¤ini Türkiye’ye getiren
merhum day›m Cahit Örgen’i daima sevgiyle
hat›rlar›m. Bir de, kendisi Giritli ve ben de
K›br›sl› oldu¤um için aram›zda yak›nl›k do¤an
merhum Rasim Adasal hocam› hiç unutamam.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  öö¤¤rreenncciilleerriinnee
öö¤¤üüttlleerriinniizz  ??

Befl-alt› sene önce Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ne yeni gelen ö¤renciler için bir aç›l›fl
konuflmas› yapma flerefi bana verilmiflti. Onlara
söylediklerimi tekrarlamak isterim:"Kiflisel
özgürlü¤ünüzü koruyunuz!"
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CCaannssuu  YYii¤¤iitt
DDiill  vvee  TTaarriihh--CCoo¤¤rraaffyyaa  
FFaakküülltteessii  AADDTT  
BBaaflflkkaann››
1-Sekiz y›l önce

kuruldu. Yaklafl›k  iki
y›ld›r baflkanl›¤›
yürütüyorum.

2-Bu biraz
fakültelerin birbirinden

uzak olmas›ndan da kaynaklan›yor. 
3-fiu an için oldukça güç görünüyor.

ADT’ler tek çat› alt›nda baz› etkinlikler
düzenliyor asl›nda ama tek çat› alt›nda
birleflmek biraz hantallaflt›r›r diye
düflünüyorum. Bizler Atatürkçü düflünceyi
ö¤renciler aras›nda yaymak için çal›fl›yoruz
ama ayn› zamanda fakültelerimizin yerel
sorunlar›na çözüm üretmeye çal›fl›yoruz.
Ayr›ca, bu durumda da birbirimizden tamamen
bihaber de¤iliz. Di¤er ADT’lerle de bir araya
geliyoruz, fikirlerimizi paylafl›yoruz. 

4-Fakültemizde bir topluluk olarak
çal›flmak biraz meflakkatli bir ifltir. Çünkü hem
psikolojik bir bask›yla karfl› karfl›yas›n›z hem
de ö¤renciler siyasi anlamda bast›r›lm›fl
durumdalar. Bu fakülte yönetiminden
kaynaklanan bir olay de¤il, siz de s›k s›k
bas›nda karfl›lafl›yorsunuz fakültemizde ç›kan
istenmeyen olaylardan dolay› bu böyle.
Asl›nda Atatürkçü bir kitle var ama onlara
ulaflmak bizim fakültemizde daha zor. 

5-Daha etkili oldu¤u
için ayr› ayr› olmas›
bence daha iyi. 

FFaattiihh  MM..  SSaarr››bbaall
EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii
AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-‹ki y›l önce

kuruldu. Yeni bafllad›m

göreve, iki hafta oldu henüz. 
2-Tek bir kampüs yaflant›s› olmad›¤› için

Ankara Üniversitesi’nde, bir araya gelme
olanaklar›m›z s›n›rl› oluyor. Sonuçta hepimiz
ö¤renciyiz, Eczac›l›k Fakültesi için
söyleyebilirim çok yo¤un ders ve s›nav
program›m›z var.

Bu yo¤unlukta ancak kendi fakültemiz
içinde zaman bulabiliyoruz. Çok s›n›rl› zaman
içinde çal›flmalar›m›z› yapt›¤›m›z için
birliktelik pek mümkün olmuyor.

3-Ayn› fleyleri düflünüyoruz, ayn› fleyleri
hissetti¤imize inan›yoruz o aç›dan fiziki olarak
bir arada olamasak da düflünce olarak zaten
bir araday›z. Çünkü ba¤land›¤›m›z kifli
Mustafa Kemal Atatürk, bu yüzden bir s›k›nt›
duymuyoruz. Fiziksel koflullardan ötürü tek bir
çat› alt›nda toplanabilmek ne kadar baflar›l›
olur tart›fl›l›r.

4- Yapt›¤›m›z çal›flmalarda her fleyden
önce Atatürk’ü anlamaya çal›flmak var.
Atatürk ne istiyordu, neyi öngörmüfltü,
düflünceleri nelerdi, bu konularda
eksikliklerimiz oldu¤unu düflünüyoruz.
‹nsanlar› bilinçlendirmek, düflünmeye
yöneltmek amaçl› çal›flmalar yap›yoruz. Genç
nesil çok fazla düflünmüyor, amaç onlar›
düflünmeye itmek.

5-Olumlu ya da olumsuz herhangi bir
etkisini görmedim. Fakülte olarak yapt›¤›m›z
çal›flmalar baflar›ya ulaflt›. Mümkün
oldu¤unca herkese ulaflmaya çal›fl›yoruz.

AAllii  NNaaccii  SSeevviimmllii
EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii  
FFaakküülltteessii  AADDTT  
BBaaflflkkaann››
1-2009’un dönem

bafl›nda baflkan oldum.
2-Her fakültenin

kendi ADT’si olmas›n›n

sebebi, insanlara daha kolay ulaflabilmek için
olabilir. Çeflitli faaliyetlerde daha yayg›n  ve
etkili sonuç alabilmek için olabilir.
Üniversitemiz bünyesinde çeflitli kampüsler
var, e¤er bir tane ADT olsa iletiflim
aksakl›klar› olabilir, herkese ulaflmak sorun
olur diye düflünüyorum.   

3-ADT’ler tek bir çat› alt›nda toplanabilir
ancak her kampüsün, hatta her fakültenin bir
temsilcisi olmas› gerekiyor. Aksi takdirde
aksakl›klar yaflanabilir. 

4-fiu ana kadar aç›kças› di¤er ADT’lerle
bir araya gelemedik, yapt›klar› etkinliklerden
pek haberdar de¤iliz. Bizler paneller, film
gösterimleri gibi etkinlikler düzenliyoruz. 

5-Ayr› ayr› olmas› bence daha etkili.
Elbette ki bir araya gelinmesi gerekiyor zaman
zaman ama daha çok ö¤renciye ulafl›labilmesi
için ayr› ADT’lerin olmas› daha iyi bence.

FFaattiihh  UUççaarr
FFeenn  FFaakküülltteessii
AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-2001 y›l›nda

kuruldu. ‹ki y›ld›r
baflkanl›k yap›yorum.

2-En temel nedeni
yerleflkelerin farkl›
olmas›. Bir araya
gelmek, ortak çal›flma yapmak oldukça zor.
Daha önce, farkl› çal›flmalara devam edip tek
bir ADT alt›nda birlefltirilmesi de düflünüldü
ama mümkün olmad›. 

3-ADT’lerin tek bir çat› alt›nda olmas› çok
da iyi olur. Daha önce bu yönde bir çaba vard›
ama fikir ayr›l›klar›ndan dolay› gerçekleflmedi.
Bizler Ankara Üniversitesi ADT olarak daha
güçlü olaca¤›m›za daha iyi ifller yap›laca¤›na
inan›yoruz. 

4-Fen Fakültesi biraz say›sal a¤›rl›kl›
oldu¤u için toplulu¤un çal›flmalar› aç›s›ndan

Üniversitemizin En Yayg›n Topluluklar›

Atatürkçü Düflünce
Topluluklar›

Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları, öğrencilerin ders dışı zamanlarını
değerlendirebilmeleri için bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde
bulunuyorlar. Bu toplulukların belki de en yaygın, en canlı ve en etkin olanlarından
biri Atatürkçü Düşünce Toplulukları (ADT). Üniversitemizde sekiz ADT bulunuyor.
Biz de üniversitemizdeki ADT’leri, topluluk başkanlarıyla konuştuk. Onlara şu
soruları sorduk:

“1-Fakültenizde Atatürkçü Düşünce Topluluğu ne zaman kuruldu?
2-Ankara Üniversitesi’nde neden 8 farklı ADT var?
3-Bu topluluklar tek bir çatı altında toplanabilir mi?
4-Sizin diğer ADT’lerden farkınız ne?
5- 8 farklı ADT olması daha mı etkili sizce?”
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daha fazla zorlan›yoruz. Sözel a¤›rl›kl›
fakültelerde daha yatk›n arkadafllar›m›z ama
bizim bu aç›dan bir dezavantaj›m›z var. Fazla
kifliye ulaflam›yoruz. Biz de bilimselli¤e daha
çok a¤›rl›k veriyoruz. Cumhuriyet devrimin fen
bilimlerine nas›l e¤ildi¤iyle ilgili etkinlikler
yapmaya çal›fl›yoruz. Örne¤in Atatürk’ün
matemati¤e verdi¤i de¤erle ilgili bir etkinlik
yapt›k. 

5-Bir fleyin parçalanmas› genelde iyi
sonuçlar do¤urmaz. Her kampüste efl zamanl›
olarak ayn› etkinlik üzerinde çal›flmak çok
daha etkili olacakt›r.

BBaarr››flfl  GGüünneeflfl
SSBBFF  AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-Toplulu¤umuz

80’lerden sonra Sina
Akflin Hocan›n
önderli¤inde
ö¤rencilerle birlikte
kurulan bir topluluk.
2005’te okula

bafllad›¤›mda at›l durumdayd›. Bir
arkadafl›mla birlikte birinci s›n›fta toplulu¤u
tekrar canland›rd›k ve toplulu¤umuz dört y›ld›r
faal durumda. Bu benim ikinci dönemim.
Baflkanl›k normalde tek y›ld›r,  ama istisna
olarak beni iki senedir baflkan seçiyor
arkadafllar.

2-Bu say› artabilir de tabii. Yerleflke
yerleflke fakülte fakülte bölündü¤ü için tek bir
kampüs içinde olmad›¤› için farkl› ADT’ler
olabilir. Örne¤in ODTÜ tek bir kampüs ve orda
bir tane ADT var. 

3-Farkl› yerleflkelerde olmam›zdan dolay›
tek bir çat› alt›nda toplanabilece¤ini
sanm›yorum. Di¤er bir sebep de her ADT’nin
Atatürkçülü¤ü alg›lay›fl›n›n farkl› olmas›.
Atatürkçülük yeknesak bir fley de¤il, o yüzden
her ADT ba¤›ms›z olmak istiyor, çok da do¤al
bence. Daha önce böyle bir çaba oldu,
önümüzdeki günlerde de olacak, ama tek bir
ADT de¤il, ADT’lerin oluflturdu¤u bir genel
kurul, bir çal›flma tarz›, beraber yürütülmesi
gereken faaliyetler gibi ortak bir çal›flma
ortam› yaratmak için böyle bir giriflim olacak.
Ankara Üniversitesi çap›nda büyük bir ADT
çal›fltay› düzenliyoruz.  Orada bir koordinasyon
sa¤lanabilir ve bu da ileriki dönemler için çok
daha verimli çal›flmalar›n önünü açabilir.

4-Mütevaz› olmayal›m, biz Mülkiyeliyiz.
Üniversitemizde, Cebeci ve Dil-Tarih çok zorlu
iki kampüs. Bu kampüslerde Atatürkçü
faaliyetler yürütmek ya da bu minvalde
çal›flmalar yapmak çok zor. 

5- Güç birli¤inden dolay› tek çat› alt›nda
olmak her zaman daha etkilidir.  Bir etkinlik
yapars›n›z, örne¤in Siyasal ADT yapacaksa 20
aktif üye çal›fl›r, ama ADT’ler bir araya gelip
yaparsa daha çok kifli çal›fl›r, daha çok yere
ulafl›l›r, daha fazla kaynak üretilebilir ve
üniversite yönetiminin gözünde de daha fazla

meflruluk kazan›l›r. Ama her ADT ba¤›ms›z
olmak istiyor flu anda. Çünkü arkadafllar›m›z
çal›flm›fllar, bir yerlere getirmifller ve onun tek
çat› alt›na toplay›p bürokratik bir cenderenin
içine, öyle bir ast-üst iliflkisine sokulmas›n›,
tek bir baflkan seçilmesini, herkes kabul
edemez.   

PP››nnaarr  SSaakkaa
TT››pp  FFaakküülltteessii  
AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-2005 y›l›nda

kuruldu. Üçüncü dönem
baflkan›y›m ve bir y›ldan
fazlad›r sürdürüyorum. 

2-Bafll›ca nedeni
farkl› kampüslerde
olmam›z. Di¤er bir sebebi de temelde ayn›
amaçla kurulmufl olsak da, hepimizin ayr› ayr›
hedefleri var. ADT’ler aras›nda iletiflim
eksikli¤i de var. Bu süreç geçmiflte böyle
bafllam›fl, böyle de devam ediyor. Fikir
ayr›l›klar› da bu iletiflim eksikli¤inden
kaynaklan›yor diye düflünüyorum.

3-Tek bir çat› alt›nda toplanabiliriz bence.
Sonuçta hepimiz temelde ayn› amaç için
buraday›z. Kemalist düflüncenin neferleriyiz,
eylemsel olarak farkl›l›klar›m›z olsa da ayn›
fleyleri düflünüyoruz. Tek çat› alt›nda
toplan›lmas› için bir giriflim olursa biz seve
seve katk›da bulunabiliriz. Bu sene
Türkiye’deki bütün ADT’lerin davet edildi¤i
Ulusal ADT Çal›fltay›n› T›p Fakültesi ADT
olarak düzenliyoruz. Bütün ADT’ler aras›nda
bir iletiflim a¤› kurulmas›n› hedefliyoruz. Baflta
biz Ankara Üniversitesi ADT’leri olarak kendi
aram›zda bu sorunu çözmek isteriz. 

4- Biz fakültedeki herhangi bir etkinlik
toplulu¤u olman›n çok daha ötesinde ad›ndan
da anlafl›labilece¤i gibi büyük bir düflünce
kulübü olarak kurulduk ve büyük hedefler
güdüyoruz. Devrimcili¤i sürekli eski yap›lan
devrimlere özlem duymaktan öte, daha çok bu
devrimlerin takipçisi olmakla
özdefllefltiriyoruz.  Bu yüzden sürekli okuyarak,
tart›flarak ve sorgulayarak konulara
yaklaflmaya çal›fl›yoruz. Türk siyasi tarihi, Türk
dili, cemaat ve tarikatlar, terör ve tabii ki
sa¤l›k politikalar› hakk›nda bir tak›m
araflt›rmalar›m›z var. Bizler gelece¤in
hekimleri olarak baflta kendi mesle¤imizle
ilgili dilimizin bozulmas›n› istemiyoruz. Türkçe
T›p Dili hakk›nda çok çal›flma yapt›k, ilerleyen
zamanlarda Türkçe T›p Dili Sözlü¤ü basmay›
düflünüyoruz. 

5-Birlikten güç do¤du¤una inan›yorum o
yüzden ayr› olunca daha etkili oldu¤unu
kesinlikle düflünmüyorum. Bizim yaklafl›k 100
kiflilik üye say›m›z var, tabi aktif olanlar›n
say›s› çok daha az. Tek çat› alt›nda olsak
daha fazla düflünce ortaya ç›kabilirdi.
Birleflmifl bir ADT’nin Ankara Üniversitesi’ne
daha büyük katk›lar› olacakt›r.

EErreenn  PPoollaatt
VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii  
AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-2007 y›l›nda

kuruldu. Ben ikinci
baflkan›y›m, bu sene
baflkan oldum.

2-Bunun nedeni,
Atatürkçülük çat›s›

alt›nda hepsinin farkl› bir görüflü savunmas›.
Farkl› siyasi yaklafl›mlar var. Bildi¤im
kadar›yla daha önce Üniversitemizin tek bir
ADT’si varm›fl, ancak görüfl farkl›l›klar›
nedeniyle devam edememifl. 

3-Bu hafta sonu fakültemizde
Üniversitemizdeki tüm ADT’lerle bir araya
geliyoruz. Atatürkçü düflüncenin bir siyasi
görüfl de¤il bir yaflam biçimi oldu¤unu
anlatmaya çal›flaca¤›z. Ne kadar baflar›l›
olabilece¤iz, sonuçlar›n› daha sonra görece¤iz
tabi. 

4-Topluluk olarak bizim siyasi herhangi bir
partiyle ba¤›m›z yok. Baz› arkadafllar›m›z›n
ba¤› olabilir ama bunu toplulu¤umuza
kesinlikle yans›tmamaya çal›fl›yoruz.
Arkadafllar›m›z› Atatürkçü düflünceye
yaklaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Sivrilme çabam›z
yok. Örne¤in bizim konferanslar›m›za her
siyasi görüflten arkadafl›m›z kat›l›r. ‹nsanlar›
görüfllerinden ötürü ay›rmayan bir toplulu¤uz. 

5-Asl›nda ortak bir çat› alt›nda bir araya
gelinmesi çok daha etkili olur. Bir merkezin
olmas› birbirimizden haberdar olmam›za
imkân tan›r. Ancak tek bir topluluk çat›s›
alt›nda olmakla tüm fakültelere ulaflmak da
çok zor olur, yap›sal olarak ayr› ayr›
topluluklar›n devam etmesinden yanay›m. 

CCooflflaarr  TToossuunn
ZZiirraaaatt  FFaakküülltteessii
AADDTT  BBaaflflkkaann››
1-Çal›flmalar› daha

önce bafllad› ama
bundan iki y›l önce
kuruldu. 2009’da baflkan
oldum. 

2-Ço¤u ADT bir
siyasi görüfle hizmet ediyor. Farkl› siyasi
görüfller farkl› ADT’ler etraf›nda toplan›yorlar.

3-Biz bunun çal›flmalar›n› yap›yoruz.  Bizim
için en önemli konu, herhangi bir siyasi
amaca hizmet etmesini istemiyoruz. Parti
kanall› bir yönelim olmamas› gerekiyor.

4-Biz herkesi kucaklamak için kurulduk.
Sa¤c›s›n› da solcusunu da lümpenini de
rockç›s›n› da emosunu da… Bunu da
baflard›k. ‹nsanlar› bir araya getirdik, beyin
f›rt›nas› yaratt›k. Siyaseti konufltuk ama hiçbir
çat›flma ortam› do¤mad›.

5-Söz konusu ADT olunca bu sorumlulu¤u
tafl›mak biraz zor. Böyle farkl›l›klar olunca bu
ismin daha kolay kirlenebilece¤ini
düflünüyorum. 



19 May›s
CSO
Gençlik
Konseri”
Haz›rl›klar›
Bafllad›

“

ÜÜniversitemiz  ve Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ortakl›¤›nda ilki geçen y›l

binlerce izleyicinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
“19 May›s CSO Gençlik Konseri” için
çal›flmalar bafllad›. 

Konser bu y›l da Atatürk Spor Salonu’nda
yap›lacak. Girifller ücretsiz ve davetiyeli
olacak.

Demiryollar›
Ba¤›ms›zl›k
Demektir”

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m:

“

ÜÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne
ba¤l› Tafl›nmaz Gelifltirme Anabilim

Dal›’nda her bahar yar›y›l›nda lisansüstü
ö¤rencileri ve di¤er ilgililerin kat›l›m›na aç›k
olarak düzenlenen "Gayrimenkul Sektör
Seminerleri" kapsam›nda Ulaflt›rma Bakan›
Binal› Y›ld›r›m 19 Mart 2010 tarihinde
"Türkiye’de Ulafl›m Politikalar›" konulu bir
konferans sundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, üniversite olarak sanayiyle ortak ifl
yapmaya her zaman haz›r olduklar›n›, bunu
halk›n refah›n›n artt›r›lmas›na yönelik
yöntemlerden biri olarak gördüklerini belirtti.

Bakanl›¤›’n›n yeni yollar yapmak için
gerçeklefltirdi¤i kamulaflt›rma konusundaki

s›k›nt›lar› anlatan Bakan Y›ld›r›m da "Yol
yapmak de¤il ama kamulaflt›rma bizi çok
yoruyor" dedi. Baz› hukukçular›n bunu bir rant
kap›s› olarak gördü¤ünü, bir yerden yol
geçece¤i haberini ald›klar› zaman oradaki
arazilerin vekaletlerini toplad›klar›n› ve 1’e
mal olacak kamulaflt›rman›n 10’a mal
oldu¤unu kaydetti. 33 y›l önce inflaat›na
bafllanan ancak çok küçük bir bölümü yap›lan
Ayafl tüneli hakk›nda da aç›klamalarda
bulunan Bakan Y›ld›r›m, göreve geldiklerinde,
projeyle ilgili çok ciddi bir ad›m at›lmad›¤›n›
ve projenin neye mal olaca¤›n›n belli
olmad›¤›n› gördüklerini belirterek, "Ya buna
devam edecektik ya da mevcut hatt› yeniden
yapacakt›k. ‹kincisinin daha do¤ru oldu¤unu

gördük. Ayafl Projesi de kalkm›fl de¤il. Tünelin
yar›m kalan ifllerini tamamlayaca¤›z ve o
bölgedeki Trona madeninin tafl›nmas› için
kullanabilirmiyiz diye bakaca¤›z" dedi. Kamu
kurulufllar› ve sektörün üniversitelerle ortak
çal›flmalar yapmas›n›n önemine de iflaret eden
Bakan Y›ld›r›m, iki farkl› kuruluflun,
birbirlerinin neler yapt›¤›n› bilmediklerini,
ortak projelerle daha verimli sonuçlar ortaya
ç›kar›labilece¤ini dile getirdi. Demiryollar›n›n
ba¤›ms›zl›k ve refah anlam›na geldi¤ini,
Atatürk ve arkadafllar›n›n bunu görerek h›zla
bu alan› gelifltirdiklerini de anlatan Bakan
Y›ld›r›m, demiryollar›n›n 1946’ya kadar
yaklafl›k iki kat›na ç›kar›ld›¤›n›, 1950’den sonra
günümüze kadar ise ihmal edildi¤ini kaydetti. 

Binali Yıldırım
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Üniversitemiz
ve TBMM’den
Ortak
Sempozyum

AAnkara Üniversitesi ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baflkanl›¤›, TBMM’nin

kuruluflunun 90. y›ldönümü nedeniyle 15-16
Nisan 2010 tarihleri aras›nda ortak bir
sempozyum düzenleyecek.

“Küreselleflme Sürecinde Milli Egemenlik

ve Demokrasi” ad›n› tafl›yan sempozyumda,
“Milli Egemenlik, Demokratikleflme ve AB
Üyelik Perspektifi: Problemler ve Beklentiler”,
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasalar›nda Milli
Egemenlik: Benzerlikler ve Farkl›l›klar”,
“Atatürk Dönemi Milli Egemenlik Anlay›fl›”,

“Parlamenter Sistem ve Kuvvetler Ayr›l›¤›:
Milli Egemenlik ve Demokratikleflme”, “Milli
Egemenlik ve AB ile Bütünleflme” ve “Milli
Egemenli¤in Kayna¤› ve Kullan›m›: Güncelden
Küresele” bafll›klar›nda oturumlar
düzenlenecek.

Prof. Dr. Aysun İdil

Füsun Sayek T›p
Bilim ve Hizmet Ödülü
Prof. Dr. ‹dil’in
AAnkara Tabip Odas› taraf›ndan bu y›l

üçüncüsü verilen Füsun Sayek T›p, Bilim
ve Hizmet Ödülleri, 17 Mart 2010 tarihinde
Üniversitemiz T›p Fakültesi Morfoloji
Binas›’nda düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.

Bu y›l iki bilim insan›na verilen ödüllerden
biri Üniversitemiz T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dal› ‘ndan Prof. Dr. Aysun ‹dil’e
verildi. Göz Hastal›klar› ve Halk Sa¤l›¤›
Uzman› olan Prof. Dr. ‹dil, körlüklerin
önlenmesi ve az görenlerin rehabilitasyonu
konusunda çal›fl›yor. Göz hastal›klar› ile ilgili
önemli epidemiyolojik araflt›rmalar› yürüten

Prof. Dr. ‹dil, Türkiye’de üniversite bünyesinde
ilk olarak “Görme Engelliler Rehabilitasyon ve
Araflt›rma Ünitesi’ni kurdu ve Türkiye’de ilk
program olan “Az Görenlerin Rehabilitasyonu”
Tezli Yüksek Lisans Program›n› bafllatt› ve
halen sürdürüyor. Ödül, göz sa¤l›¤› alan›nda
Halk Sa¤l›¤›n› önceleyen önemli katk›lar›
nedeniyle Prof. Dr. Aysun ‹dil’e verildi. Prof.
Dr. ‹dil, bu ödülü çal›flma arkadafllar› ad›na
ald›¤›n› söyledi.

Törende ayr›ca 40, 50 ve 60 y›l›n›
tamamlayan hekimlere plaket verildi. 60 y›l›n›
tamamlayan hekimlerin plaketlerini
Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤ sundu. 

Üniversitemizden

KOB‹’lere
Ziyaret
ÜÜniversite sanayi iflbirli¤ini gelifltirmek

üzere 18 Mart 2009 tarihinde OST‹M
Organize Sanayi Bölgesi’yle imzalanan
iflbirli¤i kapsam›nda Üniversitemiz yöneticileri
ve ö¤retim üyeleri, 17 Mart 2010 tarihinde
OST‹M’e inceleme ziyareti yapt›.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Argun
Karacabey, sanayiyle ortak çal›flma yapan
ö¤retim elemanlar› ile Ankara Çal›flmalar›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi yetkililerinin
yer ald›¤› ziyarette, mesleki e¤itim ve
üniversite-sanayi iflbirli¤i çerçevesinde olas›
etkinliklere iliflkin görüflmeler yap›ld›.
Üniversitemiz heyeti, OST‹M Yönetim Kurulu
Baflkan› Orhan Ayd›n’›n da kat›l›m› ile
bölgedeki sanayi kurulufllar› EMGE, Senkron
Plastik, Ostim Kal›pç›l›k, OSP, EMD ve Ostim
ODTÜ Teknokent’i ziyaret etti.
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Üniversitemiz
Dizi Seti Oldu

FFox tv’de yay›nlanan ve Üniversitede
okumak için bir kasabadan Ankaraya gelen

Deniz’in, hikayesini konu alan gençlik dizisi
“Deniz Y›ld›z›”n›n Üniversite sahneleri,
Ankara Üniversitesi’nin Tando¤an
yerleflkesinde, e¤itim iç mekanlar› da
Eczac›l›k Fakültesi’nde çekiliyor.

Gülflen U¤ur Eriflti ve Gürsel Atefl’in
yönetti¤i, Filiz Alpgezmen, Eylem Ak›n ve Jeff
Gülöz’ün senaryosunu yazd›¤› dizide Deniz,
annesinin bir yak›n› olarak bildi¤i ancak
gerçekte babas› olan Profesör Bahri Bey’in
yan›na yerlefliyor. Zengin ve fakl› bir ortama
gelen Deniz, saf ve temiz kalplili¤iyle o zengin
ortama uyum sa¤lamaya çal›fl›yor ancak ifller
hiç bir zaman istedi¤i gibi gitmiyor.

Son zamanlarda izleyici oranlar› artan
dizinin, Ankara Üniversitesi’nin görsel
tan›n›rl›¤›n›n artt›r›lmas›na önemli katk›
sa¤lamas› bekleniyor.

Tando¤an Yerleflkesi, Üniversiteli
gençlerin öyküsünü anlatan “Deniz
Y›ld›z›” dizisine ev sahipli¤i yap›yor.

DDünya Kitle ‹letiflimi Araflt›rma Vakf›
taraf›ndan Halkbank sponsorlu¤unda 11-

21 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen 21.
Ankara Uluslararas› Film Festivali’nde ödüller
sahiplerine törenle verildi.

Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›
Konser Salonu’ndaki ödül töreninde , “Baflka

Dilde Aflk” adl› filmindeki rolüyle “En ‹yi Erkek
Oyuncu” ve “En ‹yi Senaryo Ödülünü”
Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Tiyatro Bölümü mezunu Mert F›rat kazand›.

Bu arada, Üniversitemiz ‹letiflim Fakültesi
Film Atölyesi ö¤rencilerinden Berrak Samur,
"Ba¤dat" adl› belgesel filmiyle, 21. Ankara

Uluslararas› Film Festivali’nin amatör belgesel
kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

“Ba¤dat”, y›llar boyunca yaln›zl›¤›na ve
d›fllanm›fll›¤›na ra¤men mücadelesini
sürdürmekten vazgeçmeyen bir kad›n›n
hikâyesini anlat›yor. 

“Bağdat” Belgeseli

Ödüller, Eski ve Yeni
Ö¤rencilerimizin

Mert Fırat
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GGeçti¤imiz Ocak ay›nda yitirdi¤imiz Ömer
Uluç’un 25 eserinin reprodüksiyonlar›

""ÖÖmmeerr  UUlluuçç’’uunn  KKaadd››nnllaarr››""  adl› sunumla
Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nin
(‹lef) koridorlar›na tafl›nd›.

Ömer Uluç’un 1979, 1984, 1987 ve 2007
y›llar›nda Ankara’da açt›¤› çeflitli sergilerdeki
eserlerinin reprodüksiyonlar›ndan oluflan
sunum, ‹lef Ö¤retim Görevlisi Atila Cang›r’a
ait reprodüksiyon arflivinden seçildi ve
üniversitenin bas›mevinde haz›rland›. 

28 Ocak 2010 tarihinde kaybetti¤imiz
sanatç› Ömer Uluç’un efli Vivet Kanetti
Uluç’un izniyle ‹lef’in koridorlar›nda Uluç’u
yaflatmay› amaçlayan sunum, sanatç›n›n
"Ölümün oldu¤u yerde ben yokum. / Benim
oldu¤um yerde ölüm yok." sözlerini de hakl›
ç›kar›yor. 

ÖÖmmeerr  UUlluuçç  kkiimmddiirr??  
1931 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1953’te

Robert Kolej’i bitirdikten sonra, ABD’de önce
mühendislik, sonra resim e¤itimi ald›. 1953
y›l›nda Nuri ‹yem’in öncülü¤ünde kurulan
"Tavan Aras› Ressamlar›" adl› grupta yer ald›.
‹lk kiflisel sergisini, 1955’te Boston’da açt›.
Londra, Paris, ABD, Meksika ve Nijerya’da
resim çal›flmalar›na devam etti. 1983'ten
ölümüne kadar, Paris’te yaflam›n› sürdüren
sanatç›, bu sürede baflta Paris, Berlin,
‹stanbul ve Ankara olmak üzere, çok say›da
flehirde kiflisel sergiler açt›, bienallere kat›ld›.

Kendini sadece tuval ile s›n›rland›rmayan
Uluç, de¤iflik malzemeler de kullanarak,
birçok sanat yap›t›na imza att›. 

2005 y›l›nda, "Heves Kuflu Durmaz Döner"
ad›n› verdi¤i ve kendi konuflma kay›tlar›ndan
seçti¤i "Fragmanlar"la bafllayan; sayfalar›n›
bir sergi mekan› olarak tasarlad›¤› kitab›,
Yap› Kredi Yay›nlar›’ndan ç›kt›. 

Uluç, 28 Ocak 2010’da ‹stanbul’da,
ard›nda yüzlerce eser b›rakarak hayata veda
etti. 

Ömer Uluç’un
Kad›nlar›”
‹letiflim Fakültesi’nde

Polonya’dan
Foto¤raf Ödülü

“

AAnkara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerinden Simge Eker, Polonya’da

Adam Mickiewicz Üniversitesi taraf›ndan
düzenlenen Erasmus Foto¤raf Yar›flmas›’nda
üçüncülük ödülü kazand›. Polonya’da Erasmus
ö¤rencisi olarak bulunan Eker, 'En ‹yi Polonya
Foto¤raf›' konulu yar›flmada, çekti¤i
panoramik foto¤raf›yla bu ödülün sahibi oldu.
Her y›l düzenlenen yar›flmaya Polonya’daki
çok say›da Erasmus ö¤rencisi kat›l›yor.
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Robotlar›m›z
650 Robot
‹çinde ‹lk
10’a Girdi

ÜÜniversitemiz ö¤renci topluluklar›ndan
IEEE Ankara Üniversitesi Ö¤renci Kolu,

ODTÜ’de Mart’›n ikinci haftas›nda Üniversite
ö¤rencilerinin tasar›mlar›ndan oluflan
robotlar›n karfl›laflt›¤› yar›fllarda 6., 8., 10.’luk
derecelerini ald›lar.  Türkiye’deki çok say›da
üniversiteden yaklafl›k 650 robotun kat›ld›¤›
yar›flmaya, Üniversitemiz tak›m›, Sa¤l›k Kültür
ve Spor Dairesi’nden ald›klar› malzeme
deste¤iyle gelifltirdikleri 10 robotla kat›ld›.
Yar›fllar hakk›nda Bülten’e bilgi veren IEEE
Ankara Üniversitesi Ö¤renci Kolu Baflkan›
Nilgün Bayraktar, yar›fllar›n, “Çizgi ‹zleyen”,
“Mini Sumo” ve “Sumo” kategorilerine
kat›ld›klar›n› belirtti. “Çizgi ‹zleyen”
kategorisinde, robotlar›n yolu ne kadar iyi
izleyebildikleri “Sumo” ve “Mini Sumo”
yar›fllar›nda ise iki rakip robotun di¤erini saha
d›fl›na itmeye çal›flt›¤›n› belirten Bayraktar,
riske girmek istemedikleri için birincili¤i
kaç›rd›klar›n› da söyledi. Bu yar›fllar›n, tak›m
üyelerinin ço¤unun ilk denemesi oldu¤unu,
bunun için saha içindeki kestirme yolu

Elektronik Mühendisli¤i
ö¤rencilerinin tasarlay›p
üretti¤i robotlar, ODTÜ’de 650
robotla yar›flt›.
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denemekten kaç›nd›klar›n›, çünkü e¤er
kestirme yola girer ve yoldan ç›karlarsa
diskalifiye olma tehlikesinin bulundu¤unu
kaydetti. Bu robotlar›n yaz›l›mlar›n› da
tamamen kendilerinin yapt›klar›n›, yeterli
destek bulan tak›mlar›n yurt d›fl›ndan özel
malzemeler getirdiklerini de belirten
Bayraktar, bu yar›fl›n ard›ndan önce ‹TÜ’de
daha sonra da Bilkent’te yar›fllar olaca¤›n›, bu
y›l›n son yar›fl›n›n ise Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan düzenlenece¤ini söyledi. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n yar›fl›nda dereceye
girenlere para ödülü verilece¤ini, hedeflerinin
burada iyi bir sonuç almak oldu¤unu kaydetti.
Bayraktar, benzer bir yar›fl› gelecek y›l
Üniversitemizde yapmay› istediklerini
sözlerine ekledi.

Elektronik Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Doç. Dr. Ziya Telatar da günümüzde
otomobillerin kendi kendine park edebilmesi
gibi teknolojilerin, bu tür çal›flmalarla
gelifltirildi¤ini, bunun, ö¤rencilerin gelecek ifl
yaflamlar›nda yararlar›na olaca¤›n› kaydetti.



Ö¤renci Konseyi’nden
A¤açland›rma fienli¤i

ÜÜniversitemiz Ö¤renci Konseyi, Gölbafl›
Yerleflkesinin a¤açland›r›lmas› amac›yla

22 Mart 2010 tarihinde “1. Gölbafl› 50. Y›l
Yerleflkesi A¤açland›rma fienli¤i” düzenledi.
Ö¤renciler yarar›na gerçeklefltirilen kermes ve
Grup Aksak konserinin ard›ndan halk oyunlar›
gösterisi yap›ld› ve son olarak da binlerce
fidan yerleflke alan›na dikildi.
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AAnkara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1
ve Çocuk Kulübü Bilim Atölyesi alt› yafl

grubu çocuklar›, 26 Mart 2010 tarihinde
Tando¤an Yerleflkesinde, ellerinde broflürlerle
dolaflarak yetiflkinleri gözlemlediler. "A¤aç
Projesi" kapsam›nda kendi a¤açlar›n› dikerek
kendi ormanlar›n› oluflturdular. Ankara

Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1 ve Çocuk
Kulübü befl yafl Keflif Atölyesi grubu sebze ve
bitkilerin dünyas›n› keflfettiler. 

Minik çevreciler, çöpleri yerlere atarak
çevreyi kirletenlere " Çevre Kirlili¤ine Hay›r"
yaz›l› broflürleri, çöplerini çöp kutusuna atarak
çevreyi koruyanlara da "Çevremizi
Korudu¤unuz ‹çin Size Teflekkür Ederiz" yaz›l›
broflürleri vererek uyar› ve be¤enilerini
gösterdiler. Kampüsteki çevre gezisi s›ras›nda
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. N. Yasemin
O¤uz’la görüflen minikler, yerleflkedeki çevre
çal›flmalar›ndan dolay› Prof. Dr. O¤uz’a

teflekkür broflürü verdiler.
Üniversitenin Yap› ‹flleri ve Teknik Daire

Baflkanl›¤› Koordinatörü ve Baflkan Vekili Doç.
Dr. Köksal Demir ile Peyzaj Mimar› Seden
Demirkale’nin katk›lar› ile gerçeklefltirilen
a¤aç dikme etkinli¤inde çocuklar, "Sedir"
a¤ac› fidanlar›n› anaokulunun yan›ndaki alana
dikerek kendi adlar›yla bir a¤aç dikmenin
mutlulu¤unu yaflad›lar.

Minik Ankara Üniversiteliler, Tando¤an
Yerleflkesinde bulunan seray› da gezerek
farkl› bitkileri tan›d›lar. Prof. Dr. Ruhsar
Yanmaz da minikleri s›n›fta ziyaret ederek
onlara sebzeleri ve tohumlar›n› tan›tt›.
Çocuklar birlikte sebze salatas› yapt›.

Üniversitemiz Uygulama Anaokulu ve Çocuk
Kulübü’nün ö¤rencileri, Tando¤an yerleflkesinde
a¤aç dikerek kendi ormanlar›n› oluflturdular,
sebzelerin ve bitkilerin dünyas›n› keflfettiler.

Minik Ankara Üniversiteliler

Do¤a Dostlar›na
Teflekkür Ettiler
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Genç ‹letiflimciler
Sektörle Bulufltu

AAnkara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Uluslararas› Araflt›rma ve Gelifltirme

Toplulu¤u (UARGE), yeni projeleriyle
üniversite ö¤rencilerini iletiflim sektörüne
haz›rlamaya devam ediyor. Bu y›l ikincisi
13-19 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen ve
Türkiye’deki tüm ‹letiflim Fakültesi
ö¤rencilerini bir araya getiren "‹letiflim
Günleri"nde, müzikten sinemaya, kad›ndan
mizaha, radyoculuktan reklamc›l›¤a birçok
konu tart›flmaya aç›ld›. 15 Mart’ta Gökhan
K›rdar’la yap›lan söylefliyle bafllayan
etkinliklerde Serra Karaçam, Müjgan Halis ve
Gaye Boral›o¤lu’nun kat›ld›¤› “Medya
Sohbetleri”; yine Gaye Boral›o¤lu’nun
düzenledi¤i “Senaryo Semineri”

gerçeklefltirildi. Etkinlikler kapsam›nda Yrd.
Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in oturum baflkanl›¤›n›
yapt›¤› “Türkiye’de Televizyon Habercili¤i”
bafll›kl› panelde Serdar Cebe “Türkiye’de TV
habercili¤inin geliflimi ve yeni e¤ilimler”, Fuat
Kozluklu “Türkiye’de sürekli habercilik anlay›fl›
ve örnekleri. Sürekli habercilik (Rolling News)
iflleyifli ve uygulamas›”, Yusuf El-fierif “TV
habercili¤inde EL-CEZ‹RE deneyimi. EL-CEZ‹RE
habercilik prati¤inin yeri ve Türkiye prati¤i” ve
U¤ur fiefkat “TV Habercili¤ine NTV Yaklafl›m›”
konular›n› anlatt›.

Ozan Aç›ktan ile “Türkiye’de Reklam ve
Yönetmenlik” ve Fatih Kanat ile de “Sinema
ve ‹letiflim” konulu seminer-söylefli
gerçeklefltirildi.

ATAUM’da 46. Dönem
AB E¤itim Programlar›
Bafllad›

AAnkara Üniversitesi Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nce

(ATAUM) düzenlenen "46. Dönem Avrupa
Birli¤i Kurslar› Aç›l›fl Töreni", Baflbakan
Yard›mc›s› ve Devlet Bakan› Bülent Ar›nç’›n
kat›l›m›yla, 10 Mart 2010 tarihinde yap›ld›. 

ATAUM Müdürü Prof. Dr. Ça¤r› Erhan’›n
aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, Bakan Ar›nç
taraf›ndan “Avrupa Birli¤i Müzakere
Sürecinde Türkiye’de Demokratikleflme ve
Sivilleflme” bafll›kl› aç›l›fl dersi verildi. 

Günün an›s›na Bakan Ar›nç’a, Prof. Dr.
Ça¤r› Erhan taraf›ndan bir plaket sunuldu.

Törenin sonunda ise Ankara Üniversitesi
Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’nde Ekim 2009-fiubat 2010 tarihleri
aras›nda yürütülen “Avrupa Birli¤i Temel
E¤itim, Avrupa Birli¤i Uzmanl›k E¤itimi ve
Jean Monnet Sosyal Politika Modulü”
kurslar›n› baflar›yla tamamlayan ve
ATAUM’un de¤erlendirmesi sonucunda,
haz›rlad›klar› ödevleri övgüye de¤er bulunan
kursiyerlere, "Övgüye De¤er Ödev Sertifikas›"
verildi.

Bu dönemde M. Sertaç Saçl› “Avrupa
Birli¤i’nde Kobilerin Desteklenmesi,

Türkiye’deki Geliflmeler” bafll›kl› çal›flmas›yla
14. Dönem Jean Monnet Sosyal Politika
Modülü Birincilik Ödülü; Nilüfer Avc› Ifl›k
“Türkiye’de Avrupa Birli¤i’nde ‹flyeri
Hekimli¤i” bafll›kl› çal›flmas›yla 14. Dönem
Jean Monnet Sosyal  Politika Modülü ‹kincilik
Ödülü; Onur Aytar “Kat›l›m Öncesi Mali
Yard›m Arac› (IPA)” bafll›kl› çal›flmas›yla 44.
Dönem AB Temel E¤itim Birincilik Ödülü;
Dr.Sibel Gögen “Hart of Europe: Heart Health
Policies of European Union and Republic of
Turkey” bafll›kl› çal›flmas›yla 44. Dönem AB
Temel E¤itim ‹kincilik Ödülü; P›nar Arslan
“S›n›r Ötesi e-Ticaret ve Avrupa Birli¤i’nde
Uygulamalar” bafll›kl› çal›flmas›yla 44. Dönem
AB Temel E¤itim Üçüncülük Ödülü; Mustafa
Çekiç “ 2007-2013 IPA Süreci-Kat›l›m Öncesi
Mali Yard›m Arac›” bafll›kl› çal›flmas›yla 15.
Dönem AB Uzmanl›k E¤itimi Birincilik Ödülü;
Özer Kaya “ Dernekler ve Proje Döngüsü
Yönetimi” bafll›kl› çal›flmas›yla 15. Dönem AB
Uzmanl›k E¤itimi ‹kincilik Ödülü ve Nilüfer
Y›lmaz “Avrupa Birli¤i ‹fllenmifl G›da Sektörü”
bafll›kl› çal›flmas›yla 15. Dönem AB Uzmanl›k
E¤itimi Üçüncülük Ödülü almaya hak kazand›.
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Bir ‘Profesyonel’ Olarak

Ö¤retmen” Çal›fltay›

ÖÖ¤retim Birli¤i Yasas›’n›n ç›k›fl tarihi olan 3
Mart’› Fakülte Kurulufl günü olarak kabul

eden Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Fakültesi, her y›l bu tarihlerde geleneksel
olarak düzenledi¤i toplant›lara devam ediyor.
Fakülte Günü’nde bu y›l "E¤itim Bilimleri Bak›fl
Aç›s›yla Bir ‘Profesyonel’ Olarak Ö¤retmen"
bafll›kl› çal›fltay düzenlendi.

Türkiye’deki tüm e¤itim fakültelerinin
dekanlar›n›n kat›l›m›yla 1-3 Mart 2010
tarihlerinde düzenlenen ve daha nitelikli
ö¤retmen yetifltirmenin yöntemlerinin arand›¤›
toplant›n›n aç›l›fl›na kat›larak bir  konuflma
yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Ahmet Cevdet Pafla’n›n ilk milli e¤itim
bakan› oldu¤unu ve Dar’ül Mualliminde
ö¤retmenlik yapt›¤›n›, ö¤retmenlik konusunda
akla gelen en önemli kiflinin de Atatürk
oldu¤unu söyledi. Atatürk’ün 1922’de Maarif
Kongresi’ni toplad›¤›n›, Cumhuriyetin
kuruluflunun hemen ard›ndan valilere genelge
göndererek herkese e¤itim olana¤› sunman›n
görevleri oldu¤unu bildirdi¤ini söyledi. 1924
y›l›nda da Ö¤retim Birli¤i Yasas›’n› ç›kartt›¤›n›
belirten Prof. Dr. Talu¤, ö¤retmenli¤in,
toplumu biçimlendiren en önemli meslek ve
bir ülkenin gelece¤i oldu¤unu kaydederek,
mesle¤in statüsü ve sayg›nl›¤›yla, onun elde

edilme süreci aras›nda daima bir iliflki
oldu¤unu, formasyon e¤itiminin kapsam›n›n
son derece önemli oldu¤unu, bunun hangi
donan›mdaki insanlar taraf›ndan verildi¤inin
de önemli oldu¤unu belirtti. ‹lk ve orta
ö¤retim alan›nda 600 bin çal›flan oldu¤unu,
200 binin üzerinde de atama bekleyen e¤itim
fakültesi mezunu bulundu¤unu anlatan Prof.
Dr. Talu¤, bu durumun düzeltilmesi
gerekti¤ini, kap›da bekleyenlerin
ço¤almas›n›n, o mesle¤in statüsüne olumsuz
etki edece¤ini sözlerine ekledi. 

E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Gönül Akçamete de yedi y›ld›r Fakülte Kurulufl
Günü’nü, Türkiye’deki E¤itim Fakültesi
Dekanlar› ile kutlad›klar›n› ve genç kuflaklara
›fl›k tutmaya çal›flt›klar›n› söyledi.
Ö¤retmenleri, akademik ve mesleki yeterlikleri
kazanm›fl, ö¤retmen özerkli¤i ve etik de¤erler
konusu da dahil olmak üzere bütün hak ve
sorumluluklar›n›n bilincinde olan yaflam boyu
ö¤renme çerçevesinde profesyonel geliflimi
için her f›rsat› ve olana¤› kullanabilen bir
profesyonel olarak yetifltirebilmenin görevleri
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Akçamete,
ilkö¤retim ve ortaö¤retimde nitelikli
ö¤retmeni yetifltirme görevinin E¤itim
Fakültelerine ait oldu¤unu, E¤itim Fakülteleri

d›fl›ndaki kurumlarda ö¤retmen yetifltirme
aray›fllar›n›n yasal bir temeli olmad›¤›n›
söyledi. Prof. Dr. Akçamete, "E¤itim
fakültelerinden farkl› programlar yürüten
fakültelerde ‘sertifika program›’ arac›l›¤› ile
ö¤retmen yetifltirme, e¤itim bilimleri ve
ö¤retmen yetifltirme aç›s›ndan uygun bir
yaklafl›m olmad›¤› gibi ülkemizde ö¤retmen
yetifltirme alan›nda son 20 y›lda kaydedilen
ilerlemelerden geriye gidifl anlam›
tafl›maktad›r. Bu uygulaman›n profesyonel
ö¤retmen yetifltirme sistemine zarar
verilebilece¤i endiflesini tafl›maktay›z" dedi.

TED Genel Baflkan› Selçuk Pehlivano¤lu
ise okullarda ö¤retmen sirkülasyonunun çok
fazla oldu¤unu, ö¤retmenlerin yüzde 71’inin,
görev yapt›¤› okulda befl y›ldan az
kalabildi¤ini söyledi. Ö¤retmenlere kar›nlar›n›
doyuracak ücret de verilemedi¤ini kaydetti.

Çal›fltay, "Ö¤retmen yeterliklerine uygun
ö¤retmen yetifltirme süreci", "Ö¤retmen
özerkli¤i", "Ö¤retmenlik meslek eti¤i" ve
"Ö¤retmenlerin sürekli profesyonel geliflimi"
alt gruplar›ndan olufltu.

Çal›fltaylarda birinci alt grupta 113, ikinci
alt grupta 43, üçüncü alt grupta 51, dördüncü
alt grupta 44 kifli olmak üzere toplam 251 kifli
kat›l›mc› olarak yer ald›.

“
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Kültür Günleri
Difl Hekimli¤i Fakültesi

Kermes ve foto¤raf sergisi, müzik etkinlikleri, Mustafa
Ceceli söyleflisi, futbol turnuvas›, film gösterimi,
konferanslar ve halk oyunlar› gösterisi gerçeklefltirildi.

AAnkara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi
Ö¤renci Temsilciler Kurulu ve Fakülte

yönetimi ortaklafla olarak 15-17 Mart 2010
tarihleri aras›nda Kültür Günleri düzenledi.
Etkinlikler kapsam›nda, bir ilkö¤retim okulu

yarar›na düzenlenen kermes ve foto¤raf
sergisi ile minik yavrulara yard›m sa¤layacak
olan gerekli maddi kaynak yarat›ld›.

Organizasyon, ilk gün Dekan Prof. Dr.
Adnan Öztürk’ün aç›fl konuflmas› ve
fakültenin müzik gruplar›n›n Türk Halk Müzi¤i
konseri ile bafllad›. Ayn› gün, Mustafa Ceceli
ö¤rencilerle söylefli yapt› ve piyano eflli¤inde
mini bir konser verdi. 

‹kinci günde, bir ilkö¤retim okulu yarar›na
fakülte kafeteryas›nda ö¤rencilerin haz›rlad›¤›
yemeklerle kermes düzenlendi. Ayn› gün
Kültür Günleri, fakülte konferans salonunda
düzenlenen bol ödüllü "My Left Foot" filminin
gösterimiyle devam etti. 

Son gün, fakültenin eski mezunlar›ndan
difl hekimi Ergin Bezirci’nin "Su Alt›
Zenginlikleri ve Dalg›çl›k" sunumu, futbol
turnuvas› ve k›z basketbol tak›m›n›n ödülleri

ile etkinli¤e destek veren tüm ö¤renciler için
haz›rlanan teflekkür sertifikalar›n›n verildi¤i
törenle son buldu. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriimmiizz  MMiittaatt  EEnnçç  GGöörrmmee
EEnnggeelllliilleerr  OOkkuulluu’’nnddaa

Ankara Üniversitesi Difl Hekimli¤i
Fakültesi 9-10 Sömestr ö¤rencileri, Toplum
A¤›z Difl Sa¤l›¤› (TADS) saha uygulamas›
kapsam›nda 2-23 Mart 2010 tarihleri aras›nda
Pedodonti Anabilim Dal› ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Nurhan Özalp’in koordinatörlü¤ünde
Ankara Yenimahalle Mitat Enç Görme
Engelliler Okulu’nda 7-14 yafl aras› çocuklar›n
a¤›z-difl taramalar› yapt›lar. Tedavi
gereksinimi tespit edilen ö¤rencilerin
tedavilerinin, ilgili anabilim dallar›n›n deste¤i
ile gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›.

Haymana’ya Ortodonti
Orman›
ÜÜniversitemiz Difl Hekimli¤i Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri,
asistanlar› ve idari personeli, 7 Mart 2010
tarihinde Ankara Üniversitesi’nin Haymana
Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤i’nde 150 adet
çam (sedir) fidan› diktiler. Üniversitemiz
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilgün Halloran’›n
da kat›larak destek verdi¤i organizasyonda,
Ortodonti Anabilim Dal›’n›n maskotu olan
minik sedir fidan›, Ortodonti Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Haluk ‹fleri ve Prof. Dr. M.
Okan Akçam taraf›ndan dikilerek “Ortodonti
Orman›” tamamland›.
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‹ran, Türkiye ile
Akademik ‹liflkileri
Gelifltirmek ‹stiyor

Yabanc›
Ö¤rencilerimiz

Ilgaz
ÖRSEM’de
ÜÜniversitemiz’de ö¤renim görmekte olan

yabanc› ö¤renciler, Ankara Üniversitesi
Avrupa Birli¤i Ofisi ve Uluslararas› Ö¤renci
Ofisinin iflbirli¤iyle 13-14 Mart tarihlerinde
Ankara Üniversitesi’nin Ilgaz Da¤›nda
bulunan ÖRSEM tesislerinde güzel bir hafta
sonu geçirdiler. Y›l›n son kar›ndan doyas›ya
yararlanan Endonezya, Polonya, Slovakya,
Ukrayna gibi farkl› ülkelerden kat›lan yabanc›
ö¤renciler, Türk rehber ö¤rencilerin eflli¤inde
baflta kayak sporlar› olmak üzere çeflitli
aktivitelerde bulundular.

‹‹ran Bilim, Araflt›rma ve Teknoloji Bakan
Yard›mc›s› Dr. Hossein Naderimanesh ile

fiehir Beheshti Üniversitesi Rektörü Dr.
Ahmad Shabani, Tebriz Üniversitesi Rektörü
Dr. Seyed Mohammad Tagri Alevi, Sharif
Teknik Üniversitesi Rektörü Dr. Saeid
Sohrabpour ile ‹ran’›n Burs ve Ö¤renci ‹flleri
Genel Müdürü Dr. Hassan Moslemi Naini, 16
Mart 2010 tarihinde Üniversitemizi ziyaret
ederek Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile bir
süre görüfltü. 

Prof. Dr. Talu¤, Türk ve ‹ran halklar›n›n
birçok ortak noktalar› oldu¤unu, kendisinin de
geçmiflte çok say›da ‹ran’l› arkadafl› ve bir de
doktora ö¤rencisi oldu¤unu belirtti. Ankara
Üniversitesi’nin bilimsel olanaklar› hakk›nda
bilgi veren Prof. Dr. Talu¤, Fakültelerimizin

ço¤unun, ülkemizde alanlar›nda ilk kurulan
öncü fakülteler olduklar›n› kaydetti. 10 binin
üzerinde master ve doktora ö¤rencisi
oldu¤unu, 1700 de yabanc› uyruklu ö¤rencimiz
bulundu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, iki ülke
aras›nda akademik iflbirli¤i konusunda
ellerinden geleni yapacaklar›n› anlatt›. Prof.
Dr. Talu¤, Üniversitemizde son günlerde Su
Yönetimi Enstitüsü kuruldu¤unu, bu konuda
‹ran’da çal›flan bilim insanlar› ve kurulufllarla
ortak çal›flmalar yap›labilece¤ini dile getirdi. 

Dr. Hossein Naderimanesh de tüm
alanlarda kalifiye insan yetifltirmeye yönelik
olarak Türkiye’deki üniversitelerle akademik
iflbirli¤i yapmak istediklerini söyledi.
Ülkesinde 2200 yüksek e¤itim kurumu
bulundu¤unu belirten Dr. Naderimanesh, atom

enerjisi, uydu yap›m› ve nano teknoloji gibi
alanlarda son y›llarda büyük baflar›
sa¤lad›klar›n› da kaydederek, komflu ülkelerle
iflbirli¤i yapmak ve bir sinerji oluflturmaya
çal›flt›klar›n› belirtti.

‹ran ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u
bölgede, insanlar›n art›k hakettiklerine
kavuflmalar›n›n zaman›n›n geldi¤ini de
söyleyen Dr. Naderimanesh, bunu yaratmak
için en önemli fleyin de kalifiye insan gücünü
artt›rmak oldu¤unu, her iki ülkenin
üniversiteleri aras›nda dostluk festivalleri
düzenlenebilece¤ini vurgulad›. ‹ki ülke bilim
adamlar› aras›nda ortak bir çal›fltay
düzenleyerek üniversiteler aras›ndaki
ihtiyaçlar›n daha iyi görülmesini istediklerini
sözlerine ekledi.
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ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi, “Yeni Gün”
ad›yla da bilinen Nevruz nedeniyle 22

Mart 2010 tarihinde bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte “Nevruz ve Renkler” konusunu
anlatan Dr. Uygur Tazebay, renklerin insan
yaflam›nda çok önemli bir yeri oldu¤unu,
eskiden ‹ngiltere’de siyah renkli kutular›
tafl›yan liman iflçilerinin performans›ndan
memnun olmayan yetkililerin, kutular›n
rengini yeflile boyad›klar›n›, sadece renk
de¤iflimiyle iflçilerin daha fazla kutu tafl›maya
bafllad›klar›n› söyledi. Renklerin Anadolu ve
Orta Asya’da da çok önemli yeri oldu¤unu
belirten Dr. Tazebay, Anadolu’da baz›
yerleflim adlar›n›n ad›n›n renklerle
anlat›ld›¤›n›, “Akk›z” adl› yerler oldu¤unu,
Orta Asya’da da alt›na “K›z›l” denildi¤ini
kaydetti. Dr. Tazebay, Atatürk’ün, 1924 y›l›nda
Ziraat Fakültesi’nin flimdi bulundu¤u alanda
Nevruz’u kutlad›¤›n›, ayn› y›l Azerbaycan
Cumhurbaflkan› Neriman Nerimanof’un,
Atatürk’e telgraf göndererek Nevruz
Bayram›’n› kutlad›¤›n› söyledi. Azerbaycan’da
Nevruz nedeniyle dokuz gün tatil yap›ld›¤›n›
da belirten Dr. Tazebay, eskiden Nevruz
gelirken evlerin badana edildi¤ini, sokaklar›n
y›kand›¤›n›, çeflitli yemekler haz›rlan›p
fakirlere da¤›t›ld›¤›n›, hasta ve kabir
ziyaretleri yap›ld›¤›n› ve çeflitli oyunlar
oynand›¤›n› kaydetti. Nevruz için “‹ranl›lar›n
bayram›d›r” demenin büyük bir hata oldu¤unu
da belirterek, bunun Orta Asya’dan Orta
Avrupa’ya kadar Türklerin oldu¤u her yerde
kutland›¤›n› kaydetti. 

Nevruz ve Renkler”
Konferans›

“

Dr. Uygur Tazebay

DTCF’nin
Yeni Dekan›
ÜÜniversitemiz Dil ve Tarih Co¤rafya

Fakültesi Dekanl›¤› görevine Prof. Dr.
Rahmi Er seçildi.



36

Prof. Dr. Mualla
Öztürk An›s›na
23.Sempozyum

ANKÜSEM’den,
ASO Üyelerine
D›fl Ticaret E¤itimi

AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi’nin unutulmaz

hocalar›ndan Prof. Dr. Mualla Öztürk an›s›na
geleneksel olarak gerçeklefltirilen
sempozyumlar›n 23’ncüsü 1-2 Mart 2010
tarihleri aras›nda "Yaflam Boyu Asperger
Bozuklu¤u" bafll›¤›yla düzenlendi.

Otistik özelliklerin nispeten geri planda ya
da hafif oldu¤u, en temel problemin sosyal
iletiflimde beceriksizlik oldu¤u, normal ya da
normalin üzeri zekas› olan çocuklarda
gözlenen nöropsikiyatrik bir problem olarak
tan›mlanan Asperger Bozuklu¤u
Sempozyumunda Nezih Danyal "Çocuk ve
Karikatür", Prof. Dr. Emine K›l›ç "Asperger
Bozuklu¤u Olan Ünlüler", Prof. Dr. Yank›
Yazgan "DSM-V’de Otizm ve Asperger
Bozuklu¤u", Prof. Dr. Ayla Aysev "Çocukluktan
Gençli¤e Asperger Bozuklu¤u: Olgu ‹zlemi",
Prof. Dr. Melda Akçak›n "Asperger Sendromu
ve Yüksek ‹fllevli Otizm: Benzerlikler,
Farkl›l›klar" ve Doç. Dr. Özgür Öner "Asberger
Bozuklu¤unun Nörobiyolojisi" konulu
konferanslar› sundu. Ayr›ca "Olgular
Üzerinden Tan› ve Ay›r›c› Tan› (Küçük Yafl
Grubu) ve (Gençler) panelleri gerçeklefltirildi;
olgu sunumlar› yap›ld›.

AAnkara Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi
(ANKÜSEM), Ankara Sanayi Odas› (ASO)

ile yapt›¤› iflbirli¤i çerçevesinde ASO
üyelerine "D›fl Ticaret E¤itimi" verdi.

Her biri 36 saat ve 3 dönemden oluflan
e¤itimin ilki 12 Ocak 2010’da, ikincisi 9 fiubat
2010’da bafllad›. Düzenlenen e¤itimlerin
sonuncusu ise  9 Mart -1 Nisan 2010 tarihleri

aras›nda gerçeklefltirildi. Yo¤un bir kat›l›mla
gerçekleflen e¤itimde flirket çal›flanlar›; d›fl
ticaretle ilgili kurumlar, pazar bulma
teknikleri, e-ticaret uygulamalar›, fuarlar,
Eximbank kredileri, Gümrük Birli¤i ile vergi
uygulamalar› gibi birçok konuda e¤itim ald›. 

E¤itimin sonunda ö¤rendikleri teorik
bilgileri, atölye çal›flmas› yaparak uygulama

f›rsat› bulan kat›l›mc›lara "Kat›l›mc› Belgesi"
verildi.

Kat›l›mc›lar, programda teorik bilgilerin
yan› s›ra yasal mevzuat›n ve güncel bilgilerin
verilmesinin, d›fl ticaret alan›nda
karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözümünde
kendilerine büyük katk› sa¤lad›klar›n›
belirttiler.
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AKÇAM’dan
Çocuklar›n
Meyve
Bahçeleri”
Projesi

“

TTürkiye’nin kalk›nma politikalar›n›n
oluflturulmas›na ve yürütülmesine katk›da

bulunmak, k›rsal ve kentsel alanlarda baflta
insani geliflme olmak üzere yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararas› alanda çal›flmalar
yapmak, uygulama programlar›-projeleri
gerçeklefltirmek yoluyla ülkemizin
kalk›nmas›na katk› vermek ve ilgili konularda
yay›nlar yapmak, araflt›rma-e¤itim-uygulama
modelleri gelifltirmek, e¤itim programlar›
arac›l›¤› ile kalk›nma alan›nda eleman
yetifltirmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda
dan›flmanl›k hizmeti vermek amac›yla 2
A¤ustos 2009 tarihinde kurulan Ankara
Üniversitesi Kalk›nma Çal›flmalar› Uygulama
ve Araflt›rma Merkezi (AKÇAM), “Çocuklar›n
Meyve Bahçeleri” projesini uygulamaya

bafllad›.
AKÇAM, CAPPY, YA-DA Vakf› ve Milli

E¤itim Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤inde Türkiye
genelinde yürütülecek "Çocuklar›n Meyve
Bahçeleri" projesi, öncelikle en büyük yedi ilin
her birinden seçilen 10 ‹lkö¤retim Okulu’nda
yürütülüyor. Daha sonraki y›llarda Türkiye’nin
tüm illerini kapsayacak "Çocuklar›n Meyve
Bahçeleri" projesi kapsam›nda belirlenen
‹lkö¤retim Okullar›nda, meyve a¤açlar›
yetifltirme olana¤› sa¤layan bahçeler kurarak
ö¤rencilere do¤a, toprak, üretim sevgisi
kazand›racak, ö¤rencilerin kendi meyve
bahçelerini kuracak, meyve üretim deneyimi
ile ekolojik yaflam al›flkanl›¤› kazanmalar›n›
sa¤layacak çeflitli etkinliklerde bulunmak
amaçlan›yor.

AAKKÇÇAAMM
AKÇAM, Ankara Üniversitesi’nin e¤itim,

araflt›rma, toplumla iliflkiler ve yönetiflim
olarak düzenlenmifl temel faaliyet alanlar›
kapsam›nda ülkenin öncelikli ihtiyac› olan
kalk›nma konusunda disiplinler üstü bir
anlay›flla çal›flmalar yapmak üzere,
Türkiye’nin kalk›nma politikalar›n›n
oluflturulmas›na ve yürütülmesine katk›da
bulunmay› ve bu alanda bir veri taban›
oluflturmay› da hedefliyor. AKÇAM’›n
Müdürlü¤ünü Doç. Dr. Bülent Gülçubuk,
Müdür Yard›mc›l›klar›n› ise Prof. Dr. Nilgül
Karadeniz ile Doç. Dr. Feryal Turan yürütüyor.

ÜÜniversitemiz Devlet Konservatuvar›
taraf›ndan bu y›l dördüncüsü düzenlenen

“Ars’ada Uluslararas› Kültür ve Sanat
Festivali”, 22-27 Mart 2010 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. Festival kapsam›nda
“Freestyle&Latin Danslar› Gecesi”, “44 ODA
Koro Konseri”, “Suat ‹nce 50. Sanat Y›l› Halk
Danslar› Gecesi”, “Türkiye’de Modern Dans
ve Koreografi E¤itimi Paneli”, “Atölye
Çal›flmalar›” ve “Modern Dans Gecesi”
düzenlendi.

Konservatuvardan,
Uluslararas› Kültür
ve Sanat Festivali



38

AAnkara Üniversitesi Özel E¤itim Bölümü
Zihin Engelliler Ö¤retmenli¤i Program›

ö¤rencileri, Toplum Hizmetleri Vakf› (TOVAK)
taraf›ndan ikincisi düzenlenen "Prof. Dr.
Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü"nü
kazand›.

Özel e¤itim alan›na yapt›¤› büyük
katk›larla tan›nan Prof. Dr. Yahya Özsoy ad›na
düzenlenen yar›flman›n ödül töreni, vakf›n tek
kurumsal üyesi olan Anadolu Üniversitesi’nin
ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi. 

““OOttiizzmm  PPeenncceerreessiinnii  AArraallaayyaall››mm””    
Otizm ve otizmli çocuklar hakk›nda

toplumsal fark›ndal›¤› artt›rmak, toplumun
gelece¤inde önemli bir role sahip olan
üniversite ö¤rencileri ve ulaflabildi¤i kadar
çok bireye "otizm"i anlatmak, ak›llardaki ve

kalplerdeki engelleri kald›rmak amac›yla proje
yolculuklar›na bafllayan Ankara Üniversitesi
Zihin Engelliler Ö¤retmenli¤i 4. S›n›f
ö¤rencileri bu yolculuklar›n› Prof. Dr. Yahya
Özsoy Toplum Hizmetleri Teflvik Ödülü ile
noktalad›.

Proje, 2008-2009 E¤itim-ö¤retim y›l›
içerisinde, Toplumsal Hizmet Uygulamalar›
dersi kapsam›nda Zihinsel Engelliler
Ö¤retmenli¤i Program› 3. s›n›f ö¤rencilerinden
oluflan 9 kiflilik bir grubun, Prof. Dr. Bülbin
Sucuo¤lu rehberli¤inde, 2 ayl›k bir çal›flma
sonras›nda otizm fark›ndal›¤›n› art›rmak için
yapt›¤› çal›flmadan olufluyor. Ö¤renciler proje
kapsam›nda uzman kiflilerle, otizmli çocu¤a
sahip ebeveynlerle ve özel e¤itim uzmanlar›
ile röportajlar yapt›lar. 

Özel E¤itim
Bölümü’ne

Ödül

E¤itim Bilimleri
Fakültesi

TOK‹
Konutlar› 
Çekilifli
Yap›ld›

ÜÜniversitemiz ‹dari Personel Konseyi’nin,
TOK‹ ile yapt›¤› anlaflmayla Yaprac›k

Konutlar›’ndan tahsis edilen konutlar›n çekilifli
16 Mart’ta Rektörlük’te yap›lan toplant›yla
gerçeklefltirildi. Genel Sekreter Yard›mc›s›
Vekili Ertu¤rul Mülaz›mo¤lu’nun baflkanl›¤›nda
yap›lan toplant›da 212 konutun sahipleri
belirlendi.

VEFAT ve BAfiSA⁄LI⁄I
Ziraat Fakültesi emekli ö¤retim

üyelerinden Prof. Dr. Y›lmaz Yücelen
5 Mart 2010 tarihinde vefat etti. Prof.
Dr. Yücelen’in cenazesi 6 Mart 2010
tarihinde Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda
topra¤a verildi.

Merhuma Allah’dan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve bilim dünyas›na
sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.
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Ampute Futbol Tak›m›yla
Dostluk Maç›

AAnkara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
Okulu ö¤rencileri, Karagücü Ampute

Futbol Tak›m›yla dostluk maç› yapt›. 
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel

Okullar› Spor Salonu’nda düzenlenen
organizasyonla ‘Engel Tan›mayan’ sporcular
Ankü Kolej Futbol Tak›m›’yla bir maç yapt›.
Karfl›laflmadan Karagücü Ampute Futbol
Tak›m› 4-3’lük skorla galibiyetle ayr›ld›.
Karfl›laflmadan sonra düzenlenen törende
sporculara teflekkür belgesi verildi.

Lise Müdürü Fatih Canpolat, karfl›laflmayla

ilgili olarak flunlar› söyledi: 
“Türk Silahl› Kuvvetleri Ampute Futbol

Tak›m›’n› daha önce ö¤rencilerimizle ziyaret
etmifltik. Bu ziyaretin bir devam› olarak
insanlara hiçbir fleyin engel olmayaca¤›n›
göstermek amac›yla böyle bir organizasyon
düzenledik. Burada ampute futbol tak›m›ndaki
arkadafllar›m›z ve ö¤rencilerimizin beraber
vakit geçirmesini sa¤lamak amac›yla böyle bir
organizasyon düzenledik. Spor Kulübü ve
Sosyal Yard›mlaflma Kulübü’nün ortaklafla
gerçeklefltirdi¤i bu organizasyonda

ö¤rencilerimiz aras›nda yard›mlaflma ve
topluma hizmet etme bilincini art›rmay›
amaçlad›k.”

Ampute futbolcularla ö¤renciler aras›nda
oynanan maç›n futbolcular için büyük bir
moral ve motivasyon sa¤lad›¤›n› söyleyen
Karagücü Ampute Futbol Tak›m› Antrenörü
U¤ur Özcan da “Burada ö¤rencilerle beraber
olmak hem bizim hem de futbolcular için çok
önemli. Sadece ö¤renciler de¤il biz de burada
onlarla vakit geçirerek onlardan çok fley
ö¤reniyoruz” dedi.

GGeçti¤imiz y›l yap›lan Hidrojenli Araba
yar›fllar›nda “En ‹yi Tasar›m” ödülü ile

ikincilik ödülü kazanan Ankara Üniversitesi
Hidrojenli Araba Ekibi “Hidromobil”, yeni
üyelerini Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile
tan›flt›rmak ve yeni projelerini anlatmak üzere
17 fiubat’ta Rektörlükteydiler. May›s ay›nda
Shell’in Almanya’da, tüm dünyadan hidrojenli
araçlar›n kat›l›m›yla düzenlenecek yar›fl›na
kat›lmak istediklerini ve bu yar›fl için destek
arad›klar›n› belirten Tak›m üyeleri, mezun
olduktan sonra da bu toplulu¤un devam
etmesini arzulad›klar›n› kaydettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin tan›n›rl›k düzeyini uluslararas›
seviyeye ç›karmak gerekti¤ini belirterek,
önemli olan fleyin, ö¤rencilerimizin hayaller
kurmas› ve bu hayallerini gerçeklefltirmeleri
oldu¤unu kaydetti.

Almanya’daki
Yar›fla
Haz›rlan›yor

Hidromobil
Ekibi



Küçük
Sporcular›m›zdan
Büyük Baflar›lar
AAnkara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel

‹lkö¤retim Okulu Küçük Erkek Basketbol
Tak›m› 25 fiubat 2010’da Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i Küçük Erkekler
Basketbol fiampiyonas›’nda Ankara üçüncüsü
olarak, 13-17 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
Burdur'da düzenlenecek Türkiye fiampiyonas›
grup eleme maçlar›na gitmeye hak kazand›.

Halk Oyunlar› Ekibi de Ankara Milli E¤itim

Müdürlü¤ünce 4 Mart 2010 tarihinde
düzenlenen Okullar aras› "Küçükler Stilize"
kategorisi halk oyunlar› yar›flmas›nda
üçüncülük ödülü kazand›. 

Bu arada, Ankara ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü'nün düzenledi¤i "Okullararas›
Yüzme fiampiyonas›"nda Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Özel ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencisi Ece Er, 50 metre serbest yar›fl›nda

Ankara üçüncüsü oldu.

LLiissee  TTaakk››mm››  ÜÜççüünnccüü
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel

Lisesi Genç K›z Voleybol Tak›m› da Gölbafl›
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nün 24 fiubat-02
Mart 2010 tarihleri aras›nda düzenledi¤i
Voleybol Turnuvas›'nda ‹lçe üçüncüsü oldu.


