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Cumhuriyetin Üniversitesi...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,
Ankara Üniversitesi 2010 Nisan›n› o kadar yo¤un geçirdi ki haberlerin hepsine
Bültenimizde yer verme konusunda oldukça s›k›nt› çektik. Böylesi bir s›k›nt› da
bizlere mutluluk verdi. Çünkü Üniversitemiz bilimsel, kültürel etkinliklerle,
sanattan spora hayat›n her alan›yla iç içe, yaflayan bir yap›ya dönüfltürülebildi¤i
sürece sa¤lam bir biçimde büyüyecektir.

Çal›flmalar, toplant›lar ve etkinlikler aras›nda koflturmam›z sizlerin heyecan ve
deste¤iyle oluflturulan bir ortamda yaflan›yor.

Nisan ay› içerisinde ulusal ve uluslararas› alanda pek çok önemli çal›flma
gerçeklefltirdik. Belki de bu çal›flmalar›n en anlaml›s› TBMM iflbirli¤iyle
gerçeklefltirdi¤imiz "Küreselleflme Sürecinde Milli Egemenlik ve Demokrasi
Sempozyumu"ydu. TBMM’nin kurumsal kimli¤ine verdi¤imiz önemle düzenlenen
Sempozyuma 12 üniversiteden 24 konuflmac› kat›ld›. TBMM’nin Eski Senato
Salonu’nda yap›lan aç›fl oturumunda ilk sözleri Ankara Üniversitesi Rektörü olarak
ben ve TBMM Baflkan› Say›n Mehmet Ali fiahin gerçeklefltirdik.

Türkiye’nin en büyük Üniversite kütüphanelerinden biri olan kütüphanemiz online
ortamda giderek geniflleyerek okurlar›n yararlanmas›na sunuluyor.

DTCF içerisinde bulunan "Devrim Tarihi Müzesi", Türk ‹nk›lâp Tarihi Enstitümüzün
yo¤un çal›flmalar›yla yenilenerek 12 Nisan’da yeniden ziyaretlere aç›ld›.
Sergilenen eserleri görmenizi özellikle tavsiye ederim.

"Cumhuriyetin tan›¤›" Özden Toker için düzenledi¤imiz törende duygusal anlar
yafland›. Dünya çap›ndaki sanatç›lar›m›z ‹dil Biret ve Suna Kan müzik
kariyerlerinde ikinci kez ayn› sahneyi paylaflt›lar. Bu tarihi an› izlerken mutlu
olduk.

De¤erli ö¤retim üyelerimizin kat›l›m›yla ülkemizin ilk jeopark proje alan› olan
K›z›lcahamam-Çaml›dere’yi gezdik. Proje sorumlusu hocalar›m›z›n heyecanlar›n›
paylaflt›k.

Gençlerimiz bir taraftan desteklenmeye de¤er baflar›l› bilimsel projeler
gerçeklefltirirken, di¤er taraftan plaj voleybolunda oldu¤u gibi sporda Türkiye
flampiyonu olmay› baflard›lar.

Uluslararas› iflbirli¤i çal›flmalar›m›z yine yo¤undu. Önemli konuklar a¤›rlad›k.

Nisan Üniversitemizde yo¤un geçti. Büyük olas›l›k May›s da öyle geçecek. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ile birlikte bu y›l ikincisini düzenledi¤imiz ve geçen y›l büyük
ilgi gören, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n gerçeklefltirdi¤i "19 May›s
Gençlik Konseri"nde büyük Ankara Üniversitesi ailesiyle birlikte olmak, birlikte o
coflkuyu yaflamak istiyoruz.

Üniversitemize ve okurlar›m›za sevgi ve umut dolu, bilimle ayd›nlanm›fl günler
dilerim.

Prof. Dr. Cemal Talu¤

Rektör

REKTÖRDEN
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KKaappaakk

TBMM’nin 90.
Y›ldönümünü Kutlad›k

TTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin
kuruluflunun 90. Y›ldönümü, TBMM

Baflkanl›¤› ve Ankara Üniversitesi’nin 15-16
Nisan 2010 tarihlerinde ortaklafla düzenledi¤i
"Küreselleflme Sürecinde Milli Egemenlik ve
Demokrasi" konulu sempozyumla kutland›. 

Aç›l›fl› TBMM Eski Cumhuriyet Senatosu
Salonu’nda, sonraki oturumlar› da ATAUM’da
gerçeklefltirilen sempozyum kapsam›nda
"Milli Egemenlik, Demokratikleflme ve AB
Üyelik Perspektifi: Problemler ve Beklentiler",
"TC 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›kl› oturumlar gerçeklefltirildi.

Organizasyon Üniversitemiz ad›na Prof. Dr.
Temuçin Faik Ertan ile Rektör Dan›flman› Doç.
Dr. Nuran Y›ld›z taraf›ndan gerçeklefltirildi.

““TTBBMMMM’’nniinn  ‹‹llkk  BBaayyrraa¤¤››
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  BBuulluunnuuyyoorr””

TBMM’deki aç›l›fl törenine kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Ankara Üniversitesi ile
TBMM’nin ad›n›n yan yana geçti¤i çok say›da
tarihsel olgu oldu¤unu, TBMM’nin aç›ld›¤› 23
Nisan 1920 günü Meclis Binas›n›n gönderine
çekilen bayra¤›n, Üniversitemiz Türk ‹nk›lap
Tarihi Enstitüsü Müzesi’nde bulundu¤unu; 5
Kas›m 1925 tarihinde aç›lan Ankara Adliye
Hukuk Mektebi’nin aç›l›fl töreninin de Birinci
Meclis Binas›’nda yap›ld›¤›n› kaydetti. Ulusal
egemenli¤in, ancak hukuk devleti ve hukukun
üstünlü¤ü ilkesinin tesis edilmesiyle birlikte

gerçek anlamda hayat bulaca¤›n› belirten
Prof. Dr. Talu¤, bunun için ise ‘toplum
sözleflmesi’ denilebilen Anayasa ile bireylerin
hak ve özgürlüklerinin güvence alt›na al›nmas›
ve ço¤unlu¤un az›nl›k üzerindeki bask›s›n›n
engellenmesinin gerekti¤ini kaydetti.
Küreselleflmenin insanl›k için yeni f›rsatlar
yaratt›¤› gibi ciddi tehditlerin de kayna¤›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, bu süreçte
zengin ülkelerin daha da zenginleflirken,
ülkeler aras› refah uçurumunun da
geniflledi¤ini, küreselleflmenin sa¤lad›¤›
olanaklar›n, s›n›rs›z bir kâr h›rs›yla
kullan›lmakta olmas›n›n insanl›k için yaflamsal
sorunlar yaratt›¤›n› belirtti. "Küreselleflme
sürecinde, ulusal egemenli¤imize daha s›k›
sar›lmak, her alandaki uluslararas› yar›flmada
daha donan›ml› olarak yer almak
durumunday›z. Siyasi ve toplumsal yaflam›n

TBMM Baflkanl›¤› ve Ankara Üniversitesi, TBMM’nin
kuruluflunun 90. Y›ldönümü nedeniyle “Küreselleflme Sürecinde
Milli Egemenlik ve Demokrasi” konulu bir sempozyum
düzenledi. Sempozyuma 12 üniversiteden 24 konuflmac› kat›ld›.
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ba¤›ms›zl›k mücadelemizi yürüten Aziz
Atatürk'ün önderli¤inde 23 Nisan 1920'de
Ankara'da aç›ld›¤›n› ifade etti. fiahin,
“Cumhuriyet güçlü bir milli irade kavram›
üzerinde yükselmifltir. Bu kavram Milli
Mücadeleye ve Cumhuriyetin ça¤dafl
devrimlerine can vermifltir.  Atatürk'ün
Sivas'ta Milli Mücadeleyi anlatmak için
ç›kard›¤› gazetenin ad› ‹rade-i Milliye'dir.
Ankara'ya geldi¤inde ise burada ç›kard›¤›
gazetenin ad› Hakimiyet-i Milliye olmufltur. Bu
bir tesadüf müdür? Elbette ki hay›r. Aziz
Atatürk, milli egemenli¤e dayal› yeni bir
devlet düflünmekte oldu¤unu böylece ortaya
koymaktad›r. Temelinde milli iradenin oldu¤u,
milletin tüm siyasal özgürlüklerini
kullanabilece¤i, yönetime kat›labilece¤i,
temel hak ve özgürlüklere dayal›, ça¤dafl bir
devlet tasarlamaktad›r. Bu, milletin kendi
devletidir ve milletin özlemlerini
gerçeklefltirmek için çal›flacakt›r” dedi. 

Küreselleflmenin de bilgi ve teknoloji
baflta olmak üzere siyasetten ekonomiye,
güvenlikten çevreye kadar çok çeflitli
alanlarda h›zl› bir de¤iflim sürecinin
yaflanmas›na neden oldu¤unu, insan haklar›,
demokrasi ve hukuk alan›nda meydana
getirilen ortak de¤erler ve kurallar›n, ülkelerin
sistemlerine etki edebildi¤ini de belirten
fiahin, Dünyan›n küresel bir köye döndü¤ü bir
ortamda s›n›rlar› kapatarak dünyadan
soyutlanman›n gerçekçi olmaktan uzak
olaca¤›n› kaydederek, “Bizim ihtiyac›m›z olan,
küreselleflmeden korkup çekinmek de¤il, daha
fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve
kalk›nmayla flartlar› iyi de¤erlendirerek
ülkemiz için f›rsata dönüfltürmektir” dedi.

TBMM’deki "Milli Egemenlik,
Demokratikleflme ve AB Üyelik Perspektifi:
Problemler ve Beklentiler" konulu oturumda
konuflan Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mustafa Akkaya, egemenli¤in, ço¤unluk
iktidar› olarak alg›land›¤›n› ancak
iktidardakilerin yetkilerinin s›n›rs›z olmad›¤›n›

hiçbir alan›nda uluslararas› norm ve
standartlar aç›s›ndan hiçbir eksikli¤imiz
kalmamal›d›r. Bilgi ve teknoloji üretme
yetkinli¤imizi h›zla gelifltirmeli, ekonomimizin
rekabet gücünü yükseltmeliyiz. Dünya bilimine
anlaml› katk›larda bulunabilmeliyiz" diye
konufltu. ATAUM’daki oturumlara da kat›lan
Prof. Dr. Talu¤, günümüzde dünyan›n giderek
küçüldü¤ünü, örne¤in çevre sorunlar›n› ulus
devlet içinde s›n›rland›rman›n mümkün
olmad›¤›n› belirtti.

““UUlluuss  DDeevvlleett  DDaahhaa  UUzzuunn  SSüürree
DDeevvaamm  EEddeecceekk””
TBMM Baflkan› Mehmet Ali fiahin,

Osmanl›'n›n son döneminde yaflanan, halk
iradesinin yönetim anlay›fl›na yans›mas›
yolundaki giriflimlerin ard›ndan, gerçek
anlamda milli egemenli¤e dayal› Meclis’in,

söyledi. “Ulus Devletin”, daha uzun süre
devam edece¤ine inand›¤›n› kaydetti.
Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine de de¤inen Prof. Dr.
Akkaya, yasaman›n yürütmeye kar›flmamas›
ama yürütmenin de Anayasaya ayk›r›
davranmamas› gerekti¤ini dile getirdi

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Mustafa Erdo¤an ise s›n›rs›z egemenlikten
söz etmenin uygun olmad›¤›n›,
demokrasilerde ço¤unluklar›n da s›n›rlar›
oldu¤unu, meflrulu¤u halktan kaynaklanm›fl
olsa bile hiçbir resmi kurumun s›n›rs›z
yetkileri olamayaca¤›n› kaydetti. AB’nin
geniflletilmifl, gevfletilmifl bir ulus devlet
modeline do¤ru gitti¤ini, federalizmin de ulus
devlete ayk›r› olmad›¤›n› belirtti.

Bilkent Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Metin Heper de Atatürk’ün, milli
egemenli¤i ayn› zamanda tam istiklâl olarak
gördü¤ünü kaydetti. Küreselleflmenin iyi
yönlerinden yararlanmak, iyi olmayan yönleri
konusunda tedbirler alman›n zor oldu¤unu
söyledi.

ATAUM’daki "Milli Egemenlik ve AB ile
Bütünleflme" bafll›kl› oturumda, Galatasaray
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beril Dedeo¤lu,
AB’den ç›kmak isteyen devletler oldu¤unu,
savunma harcamalar›n›n büyük miktar
tuttu¤unu ve küçük devletlerin, büyük
devletlerin harcamalar›na ortak olmak
istemedi¤ini söyledi. Her dört Almandan
birinin, Berlin Duvar›n›n yeniden yap›lmas›n›
ve Do¤u Almanlardan kurtulmak istediklerini
kaydetti.

Üniversitemiz ATAUM Müdürü Prof. Dr.
Ça¤r› Erhan ise AB’ye tam kat›l›m durumunda
gerçekleflecek, egemenli¤in AB’ye geçmesi
konusunun tart›fl›lmad›¤›n›; AB üyesi
devletlerin, AB öncesine göre daha az
egemen olduklar›n›, birtak›m yetkilerini AB’ye
devrettiklerini söyledi.

Fransa’n›n AB anayasas›n› reddetmesinin
bafl›nda egemenlik konusunun geldi¤ini de
kaydetti.

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan Prof. Dr. Metin Heper
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Ülkemizin ‹lk Jeopark›

AAnkara Üniversitesi’nin, Ankara Valili¤i,
K›z›lcahamam Kaymakaml›¤›,

K›z›lcahamam Belediye Baflkanl›¤›, Çaml›dere
Belediye Baflkanl›¤› ve Jeolojik Miras›
Koruma Derne¤i’yle ortaklafla Çaml›dere ve
K›z›lcahamam’daki 23 ayr› duraktan oluflacak
Jeopark oluflturmak için gerçeklefltirdi¤i
çal›flmalar h›zla ilerliyor. 

Jeopark›n tan›t›m› için 14 Nisan 2010
tarihinde Üniversitemiz yöneticileri, ö¤retim
üyeleri ve bas›n mensuplar›n›n kat›ld›¤› bir
etkinlik düzenlendi. Etkinli¤e kat›lanlara
Çaml›dere Pelitçik’teki Fosil A¤açlar ile
Çaml›dere Güvem-Sabunsuyu’ndaki sütun
bazaltlar› gösterildi. Son olarak da
K›z›lcahamam Belediyesi’nde projeyle ilgili
bilgiler verildi.

““DDüünnyyaann››nn  HHeerr  YYeerriinnddeenn  BBiilliimm
‹‹nnssaannllaarr››  GGeelleecceekk””

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Ankara Üniversitesi’ni, Ankara’n›n
Üniversitesi olarak gördüklerini, Ankara
Üniversitesi ö¤retim üyelerinin, yerel
kalk›nma programlar›yla daima Ankaral›lar›n
yan›nda olaca¤›n› belirtti. Jeopark projesinin,
Ankara Üniversitesi’nin di¤er alanlarda
yapt›¤› gibi Türkiye’de bir ilk oldu¤unu da
söyleyen Prof. Dr. Talu¤, "Bilim alan›ndaki

sorumlulu¤umuzla, topluma hizmet alan›ndaki
sorumlulu¤umuzu ayn› projede
buluflturuyoruz. Bu projede, dünyan›n dört bir
yan›ndaki bilim insanlar› gelerek dünyan›n ve
bu bölgenin geçmiflini ö¤renmeye
çal›flacaklar. Baflta Ankaral›lar olmak üzere
kültür ve do¤a turizmi sevdal›lar›n›n, buraya
koflaca¤›na inan›yorum" dedi. 

““2233  AAyyrr››  ‹‹ssttaassyyoonn  AAçç››llaaccaakk””
Proje yöneticisi Üniversitemiz Jeoloji

Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr.
Nizamettin Kazanc›, Jeoparklar›n,
bulunduklar› bölgeye gelir getiren bir turizm
oluflumu oldu¤unu, Türkiye’de jeoparklar›n
oluflmas›yla bu alana ilgi duyan çok say›da
turist gelebilece¤ini kaydetti. Prof. Dr.
Kazanc›, bölgede 23 ayr› jeosit, baflka bir
ifadeyle "istasyon" aç›laca¤›n›, bölgeye
as›lacak tabelalarla jeosit alanlar›n
tan›t›m›n›n yap›laca¤›n› ifade etti. 

K›z›lcahamam Belediye Baflkan› Coflkun
Ünal da Jeopark›n faaliyet geçmesi için
ellerinden gelen tüm deste¤i sa¤layacaklar›n›
kaydetti.

Çaml›dere Kaymakam› Hüseyin Parlak, bu
projenin, Türkiye için de genç bir alan
oldu¤unu, Jeopark’› oluflturacak sütun
bazaltlar›na benzer bir alan›n Yunanistan’›n

Midilli adas›nda bulundu¤unu ve buray›
görmek için her y›l 500 bin turistin
Yunanistan’a gitti¤ini anlatt›.

K›z›lcahamam Kaymakam› Bilal Çelik ise
eski ad› "Yabanabad" olan bu bölgenin
gelece¤inin turizmde oldu¤unu söyledi. Bu
bölgede tarihin ilk ça¤lar›ndan beri bilinen
flifal› sular nedeniyle büyük bir turizm
potansiyeli oldu¤unu belirten Çelik, “Bunun
yürümesi, yerel halk›n destek olmas›yla
ilgilidir" dedi.

Ankara Vali Yard›mc›s› Mehmet Kurt da
Jeopark projesinin Türkiye için yeni bir
oluflum oldu¤unu söyledi. Ankara’n›n bu
bölgeye çok yak›n oldu¤unu, jeolojik özellik
tafl›yan yeni yerlerin de keflfedilece¤ini ve
turizm alan›nda yeni bir aç›l›fl yap›laca¤›n›, ne
gerekiyorsa valili¤in bunun içinde olaca¤›n›
vurgulad›.

““TTaaflfl  vvee  AAhhflflaapp  YYoollllaarr  TTaassaarrllaanndd››””
Projenin peyzaj› hakk›nda bilgi veren Prof.

Dr. Yalç›n Memlük ise projede tafl ve ahflap
yollar tasarlad›klar›n›, yerel halk›n ürünlerini
pazarlayacaklar› minyatür pazar yerlerinin de
olaca¤›n›, 20-30 kiflilik gruplara bilgi verilecek
ahflap tribünler bulunaca¤›n›, proje içinde yer
alan fosil bölgesinde tan›t›m ve sergi merkezi,
ile dinlenme alanlar› olaca¤›n› vurgulad›. 

Türkiye’nin ilk jeopark› olmas› planlanan
K›z›lcahamam-Çaml›dere Jeopark›’nda 23 ayr›
istasyon bulunacak ve buray› ziyaret eden turistler
her bir istasyonda farkl› bir jeolojik dönemle
tan›flacak.
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AAnkara Üniversitesi ile Avrupa Nükleer
Araflt›rma Merkezi (CERN) aras›ndaki

bilimsel iflbirli¤i çerçevesinde Ankara
Üniversitesi'ni ziyaret eden ATLAS Geçifl
Ifl›mas› ‹zleyici (TRT) detektörü yürütücüsü Dr.
Christoph Rembser, 27 Nisan 2010 tarihinde
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü 100. y›l
salonunda "Journey to the Big Bang" konulu
bir konferans verdi. 

Dr. Rembser konuflmas›nda özetle, bir ay
önce LHC'nin protonlar› laboratuvar ortam›nda
bugüne kadar hiç ulafl›lmam›fl enerjilerde (3.5
TeV/p) çarp›flt›rmaya bafllad›¤›n›, bu
çarp›flmalar›n resimlerini çekmek için
kullan›lan detektörler ve yap›lan analizlerin
evrenin büyük patlamadan saniyenin milyon
kere milyonda biri sonras›nda nas›l
göründü¤ünü anlamam›z› sa¤layaca¤›n›
belirtti.  

Parçac›k Fizi¤i, H›zland›r›c›lar ve

Detektörler'den de bahseden Dr. Rembser,
tasar›m›ndan inflas›na kadar 20 y›ldan fazla
süren LHC’nin sonunda çal›flt›¤›n› ve
Uluslararas› ortaklar›n›n temel fizik süreçleri
üzerine araflt›rmalar için ellerinde araçlar›
oldu¤unu vurgulad›. Bu araçlarla evrenin
s›rlar›n› ve nas›l olufltu¤unu anlamaya
çal›flt›klar›n› söyledi. CERN'in bu konulardaki
araflt›rmalar için eflsiz bir yer oldu¤unu ve
ülkeleri, kültürleri biraraya getiren bir merkez
oldu¤unu vurgulad›. Türkiye'den fizikçilerin
birçok CERN deneyine kat›ld›¤›n›, özellikle
CHORUS deneyinde veri analizine önemli
katk›lar yapt›¤›n› belirtti. Türkiye'nin 1961'de
gözlemci statüsünde oldu¤unu ve bunun da
1986'da resmileflti¤ini belirtti.

Türk fizikçilerin ATLAS, CMS deneylerinde
etkin çal›flmalar yapt›¤›n›, CAST, OPERA ve
ISOLDE gibi deneylerde de bulundu¤unu ifade
eden Dr. Rembser, Türkiye’nin, ATLAS ve

CMS deneyleri için tetikleme ve veri almada
katk›da bulundu¤unu, özellikle CMS
detektörünün ileri hadron kalorimetresi
(HCAL) için mekanik k›sm›nda katk› yapt›¤›n›,
ATLAS'da ise ço¤unlukla yaz›l›m ve TRT
detektör testlerine katk› oldu¤unu belirtti.
Türk araflt›rmac›lar›n CERN'de CLIC ile iliflkili
teorik ve simulasyon çal›flmalar› ile CTF3
çal›flmas›nda da önemli katk›lar› oldu¤unu
vurgulad› ve bugün itibari ile CERN kullan›c›s›
olan 61 Türk bulundu¤unu kaydetti.

Ankara Üniversitesi ATLAS Grubu Baflkan›
Prof. Dr. Orhan Çak›r da Üniversitemizin
ATLAS deneyine 1997 y›l›nda üye oldu¤unu,
grup üyelerinin Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›
(LHC) fizi¤i üzerine birçok çal›flmaya
kat›ld›¤›n›, tasar›m raporlar›na katk› yapt›¤›n›
ve son zamanlarda detektörün veri almaya
bafllamas›yla lisansüstü ö¤rencilerin de
deneyin çal›flmas›nda görev ald›klar›n› belirtti. 

Ankara Üniversitesi
CERN ‹flbirli¤i

KKültür ve Turizm Bakanl›¤› ve Ankara
Üniversitesi, geçen y›l büyük ilgi gören

"19 May›s Gençlik Konseri" ile bu y›l da
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›
Ankaral›larla buluflturuyor.

Konserde Rengim Gökmen’in
yönetimindeki Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras› ve ünlü solistler Tülay Uyar ,"3

Tenor" olarak tan›nan Ayhan Ufltuk, fienol
Tal›nl› ve Aykut Ç›nar sahne alacak.

Atatürk Spor Salonu’nda 19 May›s 2010
tarihinde saat 19.30 bafllayacak konser için
ücretsiz davetiyeler Devlet Tiyatrolar›, Devlet
Opera ve Balesi, CSO, ‹mge ve Dost
Kitabevleri ve Ankara Üniversitesi Fakülte
Sekreterliklerinden temin edilebiliyor.

Ankara
Üniversitelileri
Bu Konsere
Bekliyoruz
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ÜÜniversitemiz ö¤retim elemanlar›n›n
projelerinin hayata geçmesini sa¤layan

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Ofisi (BAPRO), gelece¤in bilim
insanlar› olacak ö¤rencilerimizin
çal›flmalar›n›n da gerçekleflmesinde önemli
görevler üstleniyor.  Projeleri BAPRO
taraf›ndan desteklenen ö¤renciler 27 Nisan
2010 tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’u
ziyaret ederek çal›flmalar›n› anlatt›lar. 

fifiiillee  SSaahhiill  KKuummllaarr››mmddaa  TTiittaannyyuumm
AArraaflfltt››rraaccaakkllaarr

Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerimize ait
projelerden biri “fiile Sahil Kumlar›nda
Titanyum Araflt›r›lmas›” bafll›¤›n› tafl›yor. Bir
y›l sürecek projede, boya, ka¤›t, plastik,
tekstil, uzay ve havac›l›k, metal gibi
endüstrinin çeflitli alanlar›nda giderek artan
bir ihtiyaçla kullan›lan zengin titanyum
rezervlerinin araflt›r›lmas› ve ülke
ekonomisine kazand›r›lmas› hedefleniyor. 

Prof. Dr. Mustafa Ergin’in Proje Yönetici
Ö¤retim Üyesi, Süleyman Afl›k’›n da Yard›mc›
Yönetici Ö¤renci olarak görev ald›¤› projenin
Ö¤renci Araflt›rmac›lar› ise Ali Yar›fl, Melike
Gül, Fadime Tozan, Berçem ‹ldiz, O¤uzhan
Kahraman ve Ömer Gökbulut’tan olufluyor.         

Dünya titanyum rezervlerinin önemli bir
k›sm›n›n Avustralya, Mozambik, ABD,
Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin sahil
kumlar›ndan elde edildi¤ini belirten
ö¤renciler, Türkiye’de yeterince araflt›r›lmayan
titanyum cevherinin s›n›rl› rezerv ve düflük
tenör nedenleri ile üretiminin yap›lamad›¤›n›

ve ülkemiz titanyum gereksiniminin ithalat
yolu ile karfl›land›¤›n› belirttiler. 

Projeye, Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik
Araflt›rma Merkezi-AGDEJAM, Ankara
Üniversitesi Yerbilimleri Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (YEB‹M) ve ‹stanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Elemanlar›
dan›flmanl›k yapacak.

Grup, 2010 y›l›nda uygun arazi, teknik ve
e¤itim-ö¤retim koflullar›nda fiile sahillerinin
plajlar›nda  arazide gözlemleri yapacak ve
plajlardan al›nacak sediment örneklerini
Üniversitemiz laboratuarlar›nda
sedimentolojik, a¤›r mineral ve jeokimyasal
analizlere tabi tutacak. Sonuçlar, ekonomik,
çevresel, teknik, politik yönleri ile tart›fl›lacak.

HHiiddrrookkeett  33  GGeelliiyyoorr
Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerine ait

çal›flmalardan birisi de hidrojen enerjisiyle
çal›flan araç projesi. Daha önceki y›llarda
yap›lan araçlarla önemli baflar›lar kazanan
ö¤rencilerin bu projesinin ad› da“Hidroket 3”.
Alternatif yak›t enerjilerinden biri olan
hidrojeni ülkemize tan›tmak ve Üniversitemizi
bu konuda öncü hale getirmeyi amaçlayan
ö¤renciler, yeni araçlar›yla hem Türkiye hem
de Avrupa’da düzenlenecek olan yar›fllarda
baflar›lar kazanmak istediklerini bildirdiler. 

Hidrojenli araba projeleri 2007 y›l›nda bir
ö¤renci ekibiyle bafllad› ve her y›l kendini
yenileyerek devam etti. 2008 y›l›nda
TÜB‹TAK’›n düzenledi¤i yar›flta Türkiye
beflincisi olan tak›m›m›z, yine 2009 y›l›nda

TÜB‹TAK’›n düzenledi¤i yar›flta Türkiye ikincisi
oldu ve “En ‹yi Tasar›m Ödülü”ne lay›k
görüldü.

Genç
Araflt›rmac›lar›n
Projelerine
Destek
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SSaa¤¤ll››kk  vvee  ÇÇeevvrree  DDuuyyaarrll››ll››¤¤››
AArraaflfltt››rrmmaass››:: DDoommuuzz  GGrriibbiinniinn  SSoossyyaall
EEttkkiilleerrii

Bir di¤er proje ise Üniversitemiz Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü
ö¤rencilerine ait. Üniversitemiz ö¤rencileri,
geçti¤imiz k›fl aylar›nda tüm insanlar›n korkulu
rüyas› haline gelen ve afl› yapt›r›p
yapt›rmaman›n da politik tart›flmalara konu
oldu¤u "Domuz Gribi"nin (H1N1)  sosyal
etkilerini araflt›racak. Projede Sosyoloji
Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zuhal
Yonca Odabafl yürütücü, Sosyoloji Bölümü
lisans ö¤rencileri Gözde Y›lmaz ile Duygu
Özcan da araflt›rmac› olarak yer al›yor.

Domuz gribinin h›zla yay›lmas› ve buna
ba¤l› olarak genifl halk kitlelerini etkilemifl
olmas› nedeniyle, sosyolojinin ilgi alan›na
dahil olmas›n› sa¤layan bir etken oldu¤unu

belirten araflt›rmac›lar›m›z, sekiz ay sürecek
projede flu sorulara yan›t arayacaklar:

“- Ankara ‹li s›n›rlar› içindeki orta ö¤retim
kurumlar›nda e¤itim gören gençlerin ve
onlar›n ailelerinin (anne ve baba) domuz gribi
ve çeflitli sorunlara yönelik risk alg›lar› ve
bilgileri ne düzeydedir?

- Söz konusu örneklemin domuz gribi
sorununun çözümüne yönelik kiflisel düzeydeki
tutum, davran›fl ve bilgileri nelerdir?

- Örneklemin, sorunun çözümüne yönelik
olarak Türkiye ve Dünya düzeyindeki tutum,
bilgi ve davran›fllar› nelerdir?”

Domuz gribinin bir afet olarak ele
al›nabilece¤ini, bu nedenle etkili bir afet
yönetimi anlay›fl›n›n oluflturulabilmesi için de
toplumun genelinin bir k›r›lganl›k haritas›n›n
ve buna ek olarak toplum üyelerinin sahip
oldu¤u kaynaklar›n neler oldu¤unu ortaya
ç›karman›n oldukça önemli oldu¤unu belirten
araflt›rmac›lar flunlar› söyledi:

“Afet yönetimi kavram›, afet öncesi ve
sonras›n› kapsayan bir süreç olarak kabul
edilmektedir. Domuz gribi özelinde, salg›n›n
Dünya’da ilk ortaya ç›kt›¤› anlardan itibaren
yay›lmas›n› önlemek amac› ile Türkiye
Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan farkl›
giriflimlerde bulunulmufltur (bilgilendirici
program, afifl ve broflürlerin yaz›l› ve görsel
medya arac›l›¤› ile genifl kitlelere
ulaflt›r›lmaya çal›fl›lmas›, Atatürk
Havaliman›’na termal kameralar›n
yerlefltirilmesi, afl›n›n piyasa sürülmesi ile
birlikte temin edilip, genifl kitlelerin hizmetine
sunulmas› gibi).  Ancak söz konusu

giriflimlerin, temel hedef olan bir risk ve afet
olarak domuz gribi salg›n›n›n yay›lmas›n›
engellemek için ‘taban’ olarak nitelendirilen
halk›n demografik, sosyal, kültürel ve
ekonomik özellikleri hakk›nda da bilgi sahibi
olunmas› gerekmektedir. Etkili bir afet
yönetimi için bu olmazsa olmaz bir bileflen
olarak kabul edilmektedir. Domuz gribi sorunu
özelinde Türkiye’de bu do¤rultuda herhangi
bir çal›flman›n henüz yap›lmam›fl olmas›
nedeni ile bu proje özgün bir niteli¤e sahip
bulunmaktad›r.”

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  OOkkuullllaarr››  BBaahhççeessiinnddee
ÖÖzzggüünn  PPeeyyzzaajj  TTaassaarr››mm››
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü

ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› proje ise “‹lkö¤retim
Okullar› Bahçesinde Özgün Peyzaj Tasar›m›”
ad›n› tafl›yor. Yürütücülü¤ünü Dr. Ayd›n
Özdemir’in, ö¤renci yöneticili¤ini de Mehmet
Çorakç›’n›n yapt›¤› çal›flmada, okul
bahçelerinin, çocuk-do¤a iliflkisini
gelifltirecek, sa¤l›kl› geliflime katk› sa¤layacak
ve ders baflar›s›n› art›racak fiziksel mekan
özellikleri ele al›n›yor. Çal›flman›n birinci
aflamas›nda, Ankara’daki devlet okullar›nda
ö¤renci anketleri yap›lacak, ö¤retmenler ve
okul yöneticileriyle görüflülerek okul bahçeleri
hakk›ndaki görüflleri de¤erlendirilecek. ‹kinci
aflamada ise elde edilen görüfller
do¤rultusunda ö¤rencilerle okul bahçeleri
yenileme projeleri haz›rlanacak. Ayr›ca,
belediye ve bakanl›klar iflbirli¤i ile bu
projelerin uygulanmas›na yönelik öneriler
ortaya konulacak. 
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“

ÜÜniversitemizin kurulmas›yla birlikte
oluflturulmaya bafllan›lan “Ankara

Üniversitesi Kitapl›¤›” bugün her biri farkl›
yerleflkelerde 25 geliflmifl kütüphane ile
hizmet veriyor. Çok yerleflkeli bir sistem
içerisinde faaliyet gösteren Ankara
Üniversitesi’nde bu sebepten dolay› tüm
birimlere hizmet veren bir Merkez Kütüphane
bulunmuyor. Bütün bilgi hizmetleri merkezden
koordine ediliyor ve hizmetler elektronik
kaynaklarla destekleniyor.

Konu hakk›nda bilgi veren Bilgi Hizmetleri
Koordinatörü Prof. Dr. Do¤an At›lgan
Üniversitemiz bünyesinde 13 Fakülte (Fen ve
Mühendislik Fakültelerinin Kütüphanesi
ortak), 8 Yüksekokul, 6 Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi ile Konservatuar
kütüphanesi olmak üzere toplam 25 adet
geliflmifl kütüphane ile hizmet verildi¤ini
belirtti.

BBiillggii  KKaayynnaakkllaarr››
“1946 y›l›n›n son aylar›nda etkinli¤ine

bafllayan üniversite kütüphanemize ilk y›l›n
sonunda 1071 cilt kitap sat›n al›nm›flt›r. Yay›n
sa¤lama, kuruluflundan günümüze
üniversitemizin önem verdi¤i konular›n

bafl›nda gelmifltir. Bu ifllev zaman zaman
istenilen seviyede olmasa da 2009 y›l› sonu
itibar›yla Üniversitemiz kütüphanelerinin
toplam kitap say›s› 653.000, süreli yay›n
say›s› bafll›k olarak 5212 adet iken, bunun
toplam cilt say›s› 88.414’dir. Ayr›ca 35.000’in
üzerinde lisans üstü tez vard›r. 15.000’i Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Kütüphanesi’nde
olmak üzere 17.000 cilt yazma eser
bulunmaktad›r. Tüm kütüphanelerde yeterli
okuma salonlar› yan›nda ö¤renci çal›flma
odalar› da bulunmaktad›r. 

OOnnlliinnee  YYaayy››nneevvii
Ankara Üniversitesinin 2008 y›l› sonunda

bafllatt›¤› bir çal›flma ile üniversitemiz
taraf›ndan yay›nlanan dergiler ile telifinin
üniversitemize ait oldu¤u kitaplar›n tam metin
olarak hizmete sunulmas›d›r. Bu çal›flmada
üniversitemiz taraf›ndan yay›nlanan, bilimsel
dergiler ve bültenler ile telifi üniversitemize
ait olan kitaplar›n elektronik ortamda tam
metin olarak hizmete sunuldu¤u Online
Yay›nevi’nde 465 Kitap, 34 Dergi (34 Derginin
903 say›s›nda 11785 makale), 4 Bülten (126
say›) kullan›c›lar›n hizmetine aç›k
bulunmaktad›r.

Ankara Üniversitesi Online yay›nevi 2009
y›l› içerisinde (Ocak - Aral›k) toplam 248.291
kez ziyaret edilmifl, Sistem içerisinden toplam
895.875 sayfa görüntülenmifltir. 2010 y›l›
Nisan ay› sonunda online yay›nevine SBF
kütüphanesinde bulunan gazeteler de
eklenmeye bafllanm›flt›r. Öncelikle telif sorunu
olmayan Eski Harfli Türkçe gazetelerden
bafllanarak tarama ifllemi bafllat›lm›flt›r.
Bunun ilk ürünü olarak da ‹kdam gazetesinin
1905-1908 y›llar›na ait say›lar› kullan›c›
hizmetine aç›lm›flt›r. SBF kütüphanesindeki
gazetelerin say›sallaflt›r›lmas›na devam
edilirken, Milli Kütüphane ile yap›lan protokol
ile Ulusal kütüphanemiz taraf›ndan taranan
gazeteler ile ‹letiflim Fakültemizde yap›lan bir
proje ile say›sal ortama aktar›lan gazeteler de
web sayfam›za eklenerek hem tekrarlar›
önleyerek kaynak israf› engellenmifl olacak
hem de gazete koleksiyonumuz k›sa sürede
h›zla artacakt›r.

EElleekkttrroonniikk  KKüüttüüpphhaannee
Üniversitemizde bilgi hizmetleri bas›l› bilgi

kaynaklar› yan›nda; günümüzde bilgi
hizmetleri alan›nda önemli bir yer tutan;
elektronik kaynaklar› ile de yo¤un olarak

Üniversitemizin Büyük Hazinesi

Ankara Üniversitesi
Kitapl›¤›”

Prof. Dr. Doğan Atılgan
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desteklenmektedir. Üniversitemizde e¤itim
ö¤retimi yap›lan tüm bilim dallar›nda
ço¤unlu¤unu tam metin dergilerin yer ald›¤›
70 veri taban› ile bas›l› kaynaklar
desteklenmektedir. 60 hizmet sa¤lay›c›dan
al›nan bu veri tabanlar›n›n 7 tanesi
bibliyografik, 63 tanesi de tam metin bilgi
içermektedir. Tam metin bilgi içerenlerin 6
tanesi kitap veri taban›d›r. 

Bu veri tabanlar›ndan yaklafl›k 20.000
dergi ve 47 bin kitap tam metin olarak
hizmete sunulmaktad›r. Ankara
Üniversitesi’nin abone oldu¤u tüm veri
tabanlar› üniversitemiz ö¤retim eleman›,
araflt›r›c› ve ö¤rencilerinin s›n›rs›z eriflimine
aç›kt›r. Ancak baz› özel konulu veri tabanlar›
sadece o birimin kullan›m›na aç›lmaktad›r.
Veri tabanlar›na üniversitemiz web
sayfas›ndan kütüphane bafll›¤› alt›nda
elektronik kütüphane linkinden
eriflilebilmektedir.  Buna ek olarak ö¤retim
üyelerimiz Ankara Üniversitesi arac›l›¤› ile
Proxy server arac›l›¤› ile evlerinden de bu veri
tabanlar›na ulaflabilmektedirler. Bu konuda
Ankara Üniversitesi Türkiye’de önde gelen
üniversitelerin bafl›ndad›r.

AAçç››kk  AArrflfliivv  SSiisstteemmii
Üniversitemiz yay›nlar›n›n elektronik

arflivinin oluflturulmas›, Üniversitemiz
akademisyenleri taraf›ndan üretilmifl bilgilere
serbest, kolay, h›zl› ve ücretsiz olarak eriflim
sa¤lanarak Üniversitemizin bilimsel
çal›flmalar›n›n daha genifl bir kitle taraf›ndan
tan›nmas› ve kullan›lmas› amac›yla
oluflturulan Aç›k Arfliv sisteminde Ankara
Üniversitesi ö¤retim üye ve yard›mc›lar›n›n
uluslararas› indekslerde yer alan bilimsel
dergilerde yay›nlanm›fl veya yay›nlanabilir
karar› verilmifl çal›flmalar›, bildirileri, proje
metinleri, konferans metinleri, raporlar›, ders
notlar› ve kitaplarda yer alm›fl bölümlerin
bas›l› veya elektronik kopyalar› yer
almaktad›r. Ankara Üniversitesi Aç›k Arfliv
Sisteminde 2009 y›l› sonu itibariyle 905 adet
Yay›nlanm›fl Makale, 1 adet Ders Notu, 3
adet kitap, 1 adet Kitap ‹çinde Bölüm, 563
adet Tez, 3 adet Yay›nlanmam›fl Bildiri ve 2
adet Yay›nlanmam›fl Bildiri olmak üzere
toplam 1478 yay›n eklenmifltir. Bu sistem
içinde 5224 eser tam metin olarak
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmaktad›r. Aç›k
arfliv sistemimiz yurt içi ve yurt d›fl›ndan

360.410 kez ziyaret edilmifltir. Bu süreçte
sistem içerisinden toplam 953.288 sayfa
görüntülenmifltir.

AAçç››kk  DDeerrss  MMaallzzeemmeelleerrii
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

öncülü¤ünde bafllat›lan ve 56 üniversitenin
kat›l›m›yla oluflan Aç›k Ders Kaynaklar›
Konsorsiyumu, çal›flmalar›na 2007 y›l›nda
bafllam›flt›r. Ayn› y›l Yürütme Kurulu Üyesi
olarak konsorsiyuma giren üniversitemiz, 17
dersini internet üzerinden tüm kullan›c›lar›n
hizmetine açarak Türkiye’de bu çal›flmaya
destek veren ikinci üniversite olmufltur.

YYaazzmmaa  EEsseerrlleerr
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi

Kütüphanesinde bulunan 15.000 yazman›n
bibliyografik künye fiflleri haz›rlanarak
bilgisayar ortam›na aktar›lmaya bafllanm›flt›r.
Bilgisayar ortam›na aktar›lan eserlerin 2 cilt
olarak bas›l› katalo¤u haz›rlanm›flt›r. Bu
kataloglarda yer alan yaklafl›k 1700 eserden
120.000 görüntü internet üzerinden
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmaktad›r.”
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ÜÜniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dal› ö¤retim

üyelerinden Prof. Dr. ‹smail Yalç›n ve Prof. Dr.
Esin Ak›’n›n önderli¤ini yapt›¤› ve ayn›
Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr. ‹lkay Y›ld›z, Prof.
Dr. Özlem Temiz-Arpac› ve Doç. Dr. Betül
Tekiner-Gülbafl ile birlikte araflt›rmalar›n
yürütüldü¤ü “Bilgisayar Destekli Yeni ‹laç
Molekülü Araflt›rma Grubu”nun yer ald›¤›
uluslararas› çal›flma sonucunda, kanser
tedavisinde kullan›lacak yeni ilaç formüllerini
içeren bir bulufla Almanya’da patent verildi. 

Avrupa Birli¤i, Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Alan›nda Avrupa ‹flbirli¤i
Aksiyonlar› "EU COST ACTION" çerçevesinde
yürütülen ortak çal›flmalar sonucunda
gerçeklefltirilen bu yeni bulufl için Macaristan,
Rusya ve Portekiz’den birer, Almanya’dan dört

araflt›rmac›n›n ve Türkiye’den Üniversitemiz
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. ‹smail Yalç›n ve
Prof. Dr. Esin Ak›’n›n bulufl sahipleri olarak
2008 y›l›nda baflvuruda bulunduklar› Alman
Patent ve Marka Ofisi (DPMA) taraf›ndan
gerekli incelemeler yürütülüp Aral›k 2009
tarihinde tescil edilerek bulufllar›na patent
verilmesi uygun görüldü.

Gerçeklefltirilen bu yeni buluflla;
halihaz›rda yürütülen, kemoterapi s›ras›nda
kullan›lan sitostatik ilaçlara karfl› yüksek
direnç gösteren kanser hücrelerinin yok
edilmesini sa¤layan, güçlü apoptosis etki
gösteren, yeni ilaç molekülleri ve çeflitli
malignan tümörlerin, Mycobacterium
tuberculosis gibi bakterilerin, parazitlerin ve
birçok funginin neden oldu¤u hastal›klar›n
tedavisinde gözlenen 170 kD mdr-1 P-

glycoprotein’in (P-gp-170 protein) neden
oldu¤u P-gp+ ilaç direncini geri çevirici etki
gösteren yeni ilaç molekülleri keflfedilerek,
bunlar›n kombine kullan›mlar› sonucunda
ilaçlara direnç gösteren bakteri, parazit, fungi
sufllar› infeksiyonlar›n›n tedavisinde ve
ilaçlara direnç gösteren çeflitli kanser
hücrelerinin (akut veya kronik myeloid lökemi,
kat› karsinoma, epitelial ve mesenchymal
orijinli kanser hücreleri, kat› veya kat›
olmayan tümörler, böbrek, karaci¤er, akci¤er,
prostat, beyin, gastrointestinal sistemle ilgili,
solunumla ilgili, deri, bafl, boyun, kemik,
kemik ili¤i, salg› bezleri, a¤›z gibi organlarda
oluflan tümörler) tedavisinde ayn› anda hem
P-gp+ direncini geri çevirerek
kemosensibiliteyi artt›rd›klar› hem de
apoptozisi indükliyerek tümör hücrelerini yok
ettikleri bulundu.

Di¤er taraftan, geleneksel kanser
kemoterapisinde kullan›lan ve çok önemli
toksik yan etkileri oldu¤u bilinen sitotoksik
ilaçlar›n, keflfedilen bu yeni ilaç molekülleri
ile birlikte kullan›ld›klar› zaman daha düflük
dozlarda kullan›labilecek kemosensibilite
kazand›klar› ve toksik yan etkilerinin azalarak
üstesinden gelindi¤i gözlendi. Böylece,
keflfedilen bu yeni ilaç moleküllerinin kanser
tedavisinde kullan›mlar› sonucu, tedavi
edilemeyen ve/veya tedavi edilmesinde
k›s›tlamalar yaflanan hastalarda daha etkin bir
tedavi f›rsat› yarat›ld›.

Kanser Tedavisinde
Yeni Umut
Ankara Üniversitesi ö¤retim üyelerinin de yer ald›¤›
uluslararas› çal›flma sonucunda, kanser tedavisinde
kullan›lacak yeni bir ilaç formülüne Almanya’da
patent verildi.

AABD Chicago Illinois Üniversitesi E¤itim
Fakültesi E¤itim Psikolojisi Bölümü

ö¤retim üyesi Prof. Dr. Artin Göncü,
Üniversitemiz Çocuk Kültürü Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi’nin (ÇOKAUM) 29 Mart
2010 tarihinde E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde
düzenledi¤i organizasyonla bir konferans
verdi. 

Türkiye'de tamamlad›¤› psikoloji lisans
e¤itiminden sonra lisansüstü e¤itim amac›yla
ABD’ye yerleflen ve temel araflt›rma alan›
sosyo kültürel ba¤lam›n çocuk geliflimindeki
rolü olan Dr. Göncü konferansta, "Yap›salc›

Yaklafl›m ve Ö¤retmen Kimli¤i" konusunda
Illinois Üniversitesi'nden mezun olan
ö¤retmenler üzerinde yürüttükleri görgül bir
araflt›rman›n verilerini sundu ve özellikle
ö¤retmen adaylar›yla bu konuda etkileflim
ortam› yaratt›. Yap›salc› yaklafl›m ve
ö¤retmen yetifltirme konular›nda da uzman
olan ve kültürel bak›fl aç›s› çerçevesinde
“çocuk oyunlar›” ve “çocuklar›n kat›l›m›”
konular›nda yay›nlar› olan Dr. Göncü, pek çok
bilimsel derginin bilimsel dan›flma kurulunda
ve ÇOKAUM’un bilimsel dan›flma kurulunda
da görev yap›yor.

Konferans
ÇOKAUM’da

Prof. Dr. Artin
Göncü’den
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Cumhuriyet Tarihimizin
Önemli Tan›klar›ndan

Özden Toker
Onuruna Tören Düzenlendi

DDevlet Sanatç›lar› ‹dil Biret ve Suna Kan,
Ankara Üniversitesi’nin, ‹nönü Vakf›

Baflkan› Özden Toker onuruna 3 Nisan 2010
tarihinde düzenledi¤i etkinlikte sanatseverlere
unutulmaz bir konser verdi. 

Türkiye’nin ikinci Cumhurbaflkan› ‹smet
‹nönü’nün talimat›yla adlar›na "Harika
Çocuklar Kanunu" ç›kar›lan Biret ve Kan,
‹nönü’nün k›z› Özden Toker onuruna
düzenlenen etkinlikte Ludwig Van
Beethoven’in keman ve piyano için
besteledi¤i No: 1 Re Majör Sonat›’n›
seslendirdi. Özden Toker’in mezun oldu¤u Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde
gerçeklefltirilen etkinli¤e 9. Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel, Ankara Üniversitesi
yöneticileri, Genelkurmay Baflkan› ve kuvvet
komutanlar›, ö¤retim üyeleri ve çok say›da
izleyici kat›ld›.

““‹‹nnöönnüü,,  ÖÖnnccüü  FFaakküülltteelleerriimmiizziinn
HHeeppssiinniinn  KKuurruulluuflfl  TTöörreennlleerriinnee  KKaatt››lldd››””

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, ‹smet ‹nönü’nün, ülkemizin bilim
ve e¤itim yaflam›na büyük katk›lar› olan bir
devlet adam› oldu¤unu, O’nun Ankara
Üniversitesi’ne iliflkin çok say›da ifller
yapt›¤›n› söyledi. ‹nönü’nün, Baflkentteki ilk
yüksekö¤retim kurumu olarak 5 Kas›m 1925

tarihinde aç›lan "Ankara Adliye Hukuk
Mektebi"nin "Türk Hukuk Tarihi Fahri
Profesörü" oldu¤unu, 30 Ekim 1933 günü
aç›lan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün aç›l›fl
konuflmas›n› dönemin Baflvekili olarak
yapt›¤›n› ve ilgisini daha sonra da hiç
azaltmad›¤›n› kaydetti. Mülkiye’nin Ankara’ya
tafl›nmas›n› sa¤lad›¤›n›, 1936 y›l›n›n 9 Ocak
günü Atatürk ve Afet ‹nan’la birlikte Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin aç›l›fl törenine
kat›ld›¤›n›, ‹kinci Dünya Savafl› sürerken Türk
‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nü kurdurdu¤unu, 8
Kas›m 1943 tarihinde aç›lan Fen Fakültesi’nin
ilk ö¤rencisinin Erdal ‹nönü oldu¤unu da
belirten Prof. Dr. Talu¤, 19 Kas›m 1945
tarihinde yap›lan Ankara T›p Fakültesi’nin
aç›l›fl törenine efli Mevhibe han›mla birlikte
kat›ld›¤›n› kaydetti ve "T›p Fakültesi’nden
sonra s›ra art›k Ankara’da kurulan öncü
fakülteleri bir çat› alt›nda toplayan
Cumhuriyetin ilk Üniversitesinin kurulmas›na
gelmifltir. Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin ilk
üniversiteler yasas› do¤rultusunda 18 Haziran
1946 da özel ve tüzel kiflili¤e sahip olarak
kurulur. Öncü fakültelerimizin hepsinin kurulufl
törenlerine kat›lan ‹smet ‹nönü’nün Ankara
Üniversitesinin kuruluflunu sa¤layan
Üniversiteler Yasas›n›n alt›nda da
Cumhurbaflkan› olarak imzas› bulunmaktad›r.

‹smet ‹nönü Ankara Üniversitesinin
kuruluflundan sonra da Üniversitemize yak›n
ilgisini sürdürmüfl, yaflam› boyunca bilim ve
e¤itim konular›nda daima duyarl› olmufltur.
Toplum önünde son konuflmas›n› yine Ankara
Üniversitesi’nde, Ziraat Fakültesi’nin,
Cumhuriyetin 50. Y›ldönümü nedeniyle
düzenledi¤i bir toplant›da yapan ‹smet ‹nönü
25 Aral›k 1973 günü aram›zdan ayr›lm›flt›r"
dedi. Bu toplant›n›n da Özden Toker’e
Üniversitemizin içten teflekkürlerini sunmak
için düzenlendi¤ini kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
"Özden han›m ‹smet ‹nönü Vakf›n›n
Baflkanl›¤›n› ola¤anüstü bir çaba ve
ola¤anüstü bir baflar›yla yürütüyor.
Üniversitemizin kuruluflunda da unutulmaz
katk›lar› olan büyük devlet adam›, ulusumuzun
ikinci Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’yü
çocuklar›m›za ve gençlerimize tan›t›yor.
‹nönü’yü en s›cak, en yal›n haliyle ola¤anüstü
bir baflar›yla, emekle tan›t›yor. Yaflat›yor.
Özden Toker’in çocuklar›m›za ve gençlerimize
anlatt›klar›, aktard›klar› asl›nda sadece ‹smet
‹nönü de¤ildir. O, baflta Mustafa Kemal
Atatürk, Cumhuriyetimizi kuranlar›n büyük
yürüyüflünü anlat›yor.” dedi.

Yazar fiefik Kahramankaptan ise 1948’de
"‹dil-Suna Kanunu" diye bilinen kanunla yurt
d›fl›na gönderilen sanatç›lar›n, daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti’ni baflka ülkelerde onurla
temsil ettiklerini belirtti.

Özden Toker de "Cumhuriyetin en köklü ve
ayd›nl›k üniversitesi, ayn› zamanda 53 y›l önce
mezun oldu¤um Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nde bulunmaktan mutluyum” dedi.
Atatürk’ün Pembe Köflk’te, tüm Türkiye’de
görmek istedi¤i laik ve ça¤dafl bir aileyi
gördü¤ünü, birkaç kez tesadüf etti¤i
Atatürk’ün sofralar›nda sayg›y› ö¤rendi¤ini
belirten Toker, babas› ‹smet ‹nönü’nün, ‹dil ve
Suna’y› dinlemekten hep büyük bir zevk
ald›¤›n› da belirterek, "Babam babas›ndan çok
çekinirmifl, onun için bizimle arkadafl olmak
istedi ama pek baflar›l› olamad›. Ancak bizim
kararlar›m›za hep sayg›l› oldu. Hasano¤lan
Köy Enstitüsü’ne bazen birlikte giderdik. Bu
Enstitü’ye çok önem verirdi" diye konufltu.

Törende, Devlet Sanatç›lar› ‹dil Biret ve Suna Kan,
müzik kariyerlerinde ikinci kez bir araya geldi.
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ÜÜniversitemiz Türk ‹nk›lap Tarihi
Enstitüsü’nün, Dil ve Tarih-Co¤rafya

Fakültesi içinde bulunan "Devrim Tarihi
Müzesi", günümüzün estetik ve koruma
anlay›fl›na uygun olarak yenilenerek,
Enstitü’nün kurulufl y›ldönümü olan 12 Nisan
2010 tarihinde yeniden aç›ld›.

Aç›l›fla kat›larak bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nün, insanl›¤›n
gördü¤ü en kanl› savafl olan ‹kinci Dünya
Savafl› s›ras›nda ‹smet ‹nönü ve Hasan Âli
Yücel taraf›ndan kuruldu¤unu ve görevini
baflar›yla yerine getirdi¤ini söyledi. Enstitüye
emek veren insanlar› sayg›yla and›¤›n› da
belirten Prof. Dr. Talu¤, "Devrim Tarihi
Müzesi, kuruldu¤u yerle de önemlidir. Bu
Enstitü’nün ulusal ve uluslararas› alanda daha
fazla tan›nmas› gereklidir. Kurtulufl Savafl› ve
Anadolu ayd›nlanmas›, insanl›¤›n gördü¤ü en
büyük toplumsal dönüflümlerden biridir. Bu
yüzden yap›lacak daha çok ifl oldu¤unu
düflünüyorum. Yetkin bilim insanlar›n›n bunu
yapaca¤›na inan›yorum" dedi.

Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Temuçin Faik Ertan da Müzeyi, Baflkent
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hande
Kökten ve ekibinin bir hafta içinde gönüllü bir
çal›flmayla yeniledi¤ini kaydetti.

Devrim Tarihi Müzesi’nde, Kurtulufl Savafl›

ve daha sonraki dönemlerle ilgili çok say›da
materyal yer alayor.

Bunlardan baz›lar› flöyle:
- 23 Aral›k 1930’da Menemen’de isyan

ç›karan gericiler taraf›ndan flehit edilen
Aste¤men Kubilay’›n kasketi.

- Menemen olaylar›nda gerici tarikat
üyelerinin kulland›¤› silahlar.

- 3 Aral›k 1920 tarihli Gümrü, 13 Mart
1921 tarihli Moskova ve 13 Ocak 1921 tarihli
Kars anlaflmalar›nda kullan›lan yaz› kalemleri.

- ‹stiklal Harbi bafl›ndan Sakarya Harbi’ne
kadar Eskiflehir Askeri Hastanesi’nde
kullan›lan, gaz tenekesinden yap›lm›fl otoklav.

- Meflrutiyetin ilan›ndan sonra kabul
edilen Kurmay Albay rütbesine mahsus
üniformalar.

- Erzincan depreminde köylülerle
kucaklaflan ‹nönü tablosu.

- Büyük Taarruz’da öncü kuvvetlerin
tafl›d›¤› bayrak. Bayra¤›n ay y›ld›z› üzerinde
düflmandan kurtar›lan flehir ve kasabalar›n
adlar› ile kurtulufl günleri yaz›l›.

- Ankara’n›n Sar› K›fllas›’nda bar›nan
erleri so¤uktan korumak için 1. Büyük Millet
Meclisi Bursa Mebusu taraf›ndan kilimden
yapt›r›lan kaput.

- Devlet büyüklerinin DTCF Farabi
Salonu’ndaki gösterileri izledikleri loca
koltuklar› ve Behiç Erkin’in kütüphanesi.

Devrim
Tarihi
Müzesi
Yenilendi
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AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi Atatürkçü
Düflünce Toplulu¤u, bu y›l alt›nc›s›

düzenlenen Ulusal Atatürkçü Düflünce
Topluluklar›-Kulüpleri ( ADT/ADK) Çal›fltay›na
ev sahipli¤i yapt›. 23-24 Nisan’da T›p
Fakültesi Morfoloji Binas› Ord. Prof. Dr.
Abdülkadir Noyan Konferans salonunda
gerçekleflen etkinlikler, 25 Nisan’da yap›lan
Ankara gezisi, An›tkabir, 1. Meclis ve Pembe
Köflk ziyaretleriyle noktaland›.

Milli egemenli¤e dayal› Türk
parlamentosunun kuruluflunun 90. y›l
dönümünde, Türkiye’nin dört bir yan›ndan
gelen, Mustafa Kemal’in bütün ümidi
"Gençlerin" oluflturdu¤u yaklafl›k 58 ADT/ADK,
23 Nisan günü Morfoloji binas›nda bulufltu.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan gerçekleflen ilk
oturumda T›p Fakültesi Atatürkçü Düflünce
Toplulu¤u dan›flman hocas› Prof. Dr. Hakan
fiat›ro¤lu’nun oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤›
panelde, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Sedat Ifl›k ve Avukat Ersan Bark›n konuflmac›
olarak yer ald›. ‹lk günkü oturumlarda “birey,
gençlik örgütlenmesi ve Türkiye’nin içinde
bulundu¤u durum” konufluldu; 6. Ulusal
Çal›fltay’›n da ana temas›n› oluflturan “Nas›l

Bir Birey, Nas›l Bir Gençlik, Nas›l Bir Türkiye”
sorular›n›n cevab› arand›. Ayn› gün Ankara
T›p ADT dan›flman hocalar›ndan Prof. Dr.
Ahmet Salt›k, geçmiflten günümüze
Atatürk’ün Türkiye’sini anlatt›. Akflam da tüm
konuk ö¤renciler ve uzman konuflmac›lar hep
birlikte “Öteki Tiyatro”da sahnelenen
“Korkuyu Beklerken” adl› tiyatro oyununu
izledi.

24 Nisan 2010 tarihinde, Samsun 19
May›s Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman
Çelik ve milletvekili Uluç Gürkan “Gençlik
Örgütlenmeleri”, Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s›
Ömer Faruk Emina¤ao¤lu “Nas›l Bir Yarg›” ve
Prof. Dr. Recep Akdur “Geçmiflten Bugüne
Sa¤l›k Sistemleri” konular›n› anlatt›. Konuk
ADT’lerden ö¤renciler de “Türkiye ve
Ortado¤u”, “Hukuk” ve “Adalet” konulu
sunumlar› yapt›. 

Çal›fltay›n sonuç bildirgesinde,
“Cumhuriyetin amaçlad›¤› toplumcu bireylerin
yerini küreselleflmenin yaratt›¤› ç›karc› ve
bencil bireylerin ald›¤›; bu süreçte Türk
gençli¤inin ulusal bilincinin, kültür
emperyalizmi taraf›ndan yok edilmeye
çal›fl›ld›¤›” dile getirildi.

Üniversitelerin Atatürkçü
Düflünce Topluluklar› Temsilcileri

Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi’ndeydi
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AAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, 9 Nisan 2010 tarihinde

Rektörlükte düzenledi¤i toplant›yla,
Üniversitemizce bir süredir yürütülen "E¤itim
Programlar›n› Gelifltirme Çal›flmalar›"n›
anlatt›. Dünyada ilk üniversitelerin ö¤renciler
taraf›ndan kuruldu¤unu ve ilk rektörün de
ö¤renci oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, o
günden bu yana çok fazla fleyin de¤iflti¤ini
ancak de¤iflmeyen tek fleyin, ö¤retim ve
ö¤rencinin de¤eri oldu¤unu söyledi.
Günümüzde ö¤retim üyelerinin
yükselmelerinde yay›n ve araflt›rman›n göz
önüne al›nd›¤›n›, bunun da ö¤retim üyelerini
e¤itimden daha ziyade araflt›rmaya
yönlendirdi¤ini, araflt›rma yapman›n, ö¤retim
üyelerine ayn› zamanda maddi olanak ve ün
getirdi¤ini vurgulad›. "Oysa üniversitenin
do¤uflundan bu yana en önemli görevi e¤itim
ve en önemli bilefleni ö¤rencidir" diyen Prof.
Dr. Talu¤, bugün yaflanan durumun sadece
Türk üniversitelerine özgü bir durum
olmad›¤›n›, bat› ülke üniversitelerinde de
s›kça yafland›¤›n› anlatt›. Bu toplant›y›, e¤itim
kalitesi üzerinde yap›labilecek neler oldu¤unu,
bununla ilgili ö¤retim üyelerinin fikirlerini
ö¤renmek üzere düzenlediklerini de belirten

Prof. Dr. Talu¤, "Geride kald›¤›n› hissetti¤imiz
e¤itimi önceleyebilir miyiz?. E¤itimdeki
geliflmeleri sürekli k›lacak neler yapabiliriz?.
Bu tarihi dönüflümü gerçeklefltirmeli ve Türk
üniversitelerine öncülük yapmal›y›z" dedi.

Yap›lan çal›flmalarla ilgili bilgi veren Prof.
Dr. Meral Demirören de nas›l bir mezun
yetifltirilmek istendi¤i, yeterlilikler, program
tasar›mlar›, ö¤retim etkinlikleri, ölçme ve
de¤erlendirme süreci hakk›nda çal›flt›klar›n›,

bu çal›flmalar›, kurumsallaflt›r›lmas› gereken
bir süreç olarak gördüklerini kaydetti. Program
yeterlikleri, dersler ve ders ö¤renim ç›kt›lar›n›
gözden geçirmek ve gelifltirmek için 30
Haziran 2010 tarihini; ders planlar›, ö¤retim
yöntem-stratejisi, ölçme yöntemleri, ö¤renci ifl
yükü ve AKTS kredilerini gözden geçirme ve
gelifltirmek için de 31 Aral›k 2010 tarihini
belirlediklerini anlatt›.

AAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, fakülte akademik

kurullar›na kat›larak, göreve geldi¤i günden
bugüne gerçeklefltirilen çal›flmalar hakk›nda
Ankara Üniversitesi ö¤retim üyeleri ve
ö¤retim elemanlar›na bilgi veriyor. Yap›lan
çal›flmalar; “Yönetim Anlay›fl›”, “E¤itimde
Yenilikler”, “Uluslararas› Aç›l›mlar”,
“Araflt›rma”, “Topluma Hizmet”, “Ö¤renci

Yaflam›”, “Fiziki Geliflmeler”, “‹dari Personel”,
“Üniversite Yaflam›” bafll›klar› alt›nda
de¤erlendiriliyor. 

Rektör Prof. Dr. Talu¤, çal›flmalar
hakk›nda bilgi vermenin, ö¤retim üyesi ve
elemanlar›n›n ilgili soru, yorum ve görüfllerini
alman›n, paylafl›mc› ve kat›l›mc› bir üniversite
anlay›fl› için önemli oldu¤unu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Talu¤,

Rektörlük
Çal›flmalar›n›
Akademik Kurullarla
Paylafl›yor

Rektör Prof. Dr. Talu¤;

Dünyada ‹lk Rektör
Bir Ö¤renciydi”

“
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ÜÜniversitemizin emekli ö¤retim üyesi ve
Topkap› Saray› Müzesi Müdürü Prof. Dr.

‹lber Ortayl›, Difl Hekimli¤i Fakültesi Kültür
Günleri kapsam›nda 28 Nisan 2010 tarihinde
"Türkiye ve Kimlik" konulu bir konferans
sundu. Co¤rafyaya dayal› tarihçili¤in
Avrupal›lar›n özelli¤i oldu¤unu, co¤rafyayla
tarih yazma gelene¤inin bizde olmad›¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Ortayl›, toplumun kimli¤ini
ortaya koyabilmek için co¤rafyay› bilmek
gerekti¤ini, co¤rafyan›n, o toplumun kimli¤ini
belirledi¤ini söyledi. Türklerin, ordular› oldu¤u

her yerde Türkçe kulland›klar›n›, Anadolu’ya
"Türkiye" ad›n› da ‹talyanlar›n verdi¤ini
belirten Prof. Dr. Ortayl›, Türkiye tarihini iyi
anlamak için Vatikan ve Cenova arflivlerine
girmek, bunun için de Latince bilmek
gerekti¤ini ifade etti. "Atatürk bu memlekete
Latince ve Yunancay› ö¤retmeye bunun için
kalkt›" diyen Prof. Dr. Ortayl›, Anadolu’daki
yer adlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun da Rumca
olmad›¤›n›, çok daha eski dillere ait oldu¤unu
vurgulad›. "Kimlik dildir ve dil en önemli
fleydir" dedi. 

Prof. Dr.
‹lber Ortayl›
Türkiye ve
Kimlik”i Anlatt›

“

Prof. Dr. Can Hamamcı

Ankara Çal›flmalar›
Merkezi’nden
‹ki Önemli Konferans

ÜÜniversitemiz Ankara Çal›flmalar›
Merkezi’nin (ANKAMER) üçüncü

konferans›n›, 26 Mart 2010 tarihinde Siyasal
Bilgiler Fakültesi emekli ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Can Hamamc› “Devrimin Baflkenti
Ankara” bafll›¤›yla sundu. Savafltan sonra
arzulanan ça¤dafl toplum ve ulusun kendisini
göstermesi için bir baflkentin yarat›ld›¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Hamamc›, Baflkent ne
kadar güzel flekillenirse Cumhuriyetin de o
kadar güzel flekillenilece¤ine inan›ld›¤›n›
kaydetti.

Almanya’dan mimarlar ça¤›r›larak Ankara
için planlar çizdirildi¤ini, yar›flmay› Jansen
Plan›’n›n kazand›¤›n› söyleyen Prof. Dr.
Hamamc›, plan›n kazanmas›n›n nedeninin,
kanalizasyon ve su gibi sa¤l›k koflullar›na
dikkat etmesi, rekreasyon alanlar›n›
düflünmesi oldu¤unu belirtti. Jansen’in,
Ankara Kalesi’nin, kentin her yerinden
görülmesini istedi¤ini de anlatan Prof. Dr.
Hamamc›, bu plan›n hem hesapl›, hem
mütevazi hem de modern oldu¤unu söyledi.
1928 y›l›nda Musiki Muallim Mektebi’nin
aç›ld›¤›n›, H›fz›ss›hha’n›n yap›ld›¤›n›,
Bahçelievler’in burjuva yaflant›s›na göre
ayarland›¤›n› da ifade eden Prof. Dr.
Hamamc›, mekanlar›n rastgele
kullan›lmad›¤›n›, yeni yap›lanmayla toplumsal

yaflam›n da de¤ifltirilmek istendi¤ini söyledi.
“‹lk yap›lan binalar yal›nd›r. Ben hakimim, sizi
ezerim anlam›n› tafl›mazlar” dedi. 

““YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz  ÇÇeevvrree””
ANKAMER’in Nisan Konferans›nda ise

Prof. Dr. Mükerrem Arslan “Yaflad›¤›m›z
Çevre”yi anlatt›. Kentlerde yaflam kalitesinin,
e¤itim ve ifl olanaklar›na, karfl›lanabilir konut
ve ulafl›m›n yeterlili¤ine, yaflam› sürdüren ve
destekleyen çevreye, estetik nitelikleri bask›n
bir kent peyzaj›na ba¤l› oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Arslan, “Günümüzde bat› ülkeleri
kentlerinde yaflanabilir çevre oluflturulmas›,
ekolojik dengelerin korunabilmesi, aç›k
alanlar›n yitirilmemesi amac›yla oluflturulan
kent park ve bahçelerinin rekreasyonel,
estetik, e¤itsel ve kültürel kullan›mlar için
önemli ifllevleri vard›r” dedi.

Kente kimlik kazand›ran, tarihi özellikte,
korunmufl kent parklar›na (Hyde Park, Central
Park), Ankara Egemenlik park›na, her
dönemde en de¤erli ve ilginç prestij alan›
olan San Marco ve K›z›lay Meydan›’na iliflkin
bilgi veren Prof. Dr. Arslan ayr›ca, bilimsel,
e¤itsel amaçl› tasarlanmas›n›n yan› s›ra
bulundu¤u kente zenginlik katan botanik
bahçe sergilerinden ve geleneksel bitki bahçe
stillerinden örnekler verdi.

Prof. Dr. Can Hamamcı

Prof. Dr. Mükerrem Arslan
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Prof. Dr. Hakan fiat›ro¤lu

Anne Adaylar›
Sigaray› B›raks›n”

TT›p Fakültesi’nde 2006 y›l›nda Onkoloji
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi’nin

önderli¤inde, ilgili ve gönüllü anabilim-bilim
dallar› ve birimlerin kat›l›m›yla kurulan
Sigarayla Savafl Grubu, sigaran›n insan
üzerine etkilerinin anlat›lmas› amac›yla
düzenledi¤i "Sigara veya Sa¤l›k
Sempozyumu"nun üçüncüsünü, 31 Mart 2010
tarihinde gerçeklefltirdi. Sempozyumun
aç›l›fl›nda konuflan Onkoloji Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fikri ‹çli,
dünyada her y›l sigaraya ba¤l› hastal›klardan
befl milyon insan›n öldü¤ünü belirterek,
"‹nsanlar bizim sa¤l›k konusundaki
tutumumuza bakarak örnek al›yorlar.
Gençlerin sigaraya bafllamas›n› önlemek ve
içenlerin de b›rakmas› için elimizden geleni
yapmal›y›z" dedi.

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Yasemin O¤uz da sigarayla mücadele
konusunda sa¤l›k çal›flanlar›n›n inisiyatifi ele
almas›n›n gurur verici oldu¤unu söyledi.
Çal›flmalar›n etkinli¤inin Üniversitemizin
mekanlar›nda görüldü¤ünü, kapal› alanlarda

çok hissedilir bir de¤iflme oldu¤unu da
belirten Prof. Dr. O¤uz, "Türk toplumu bu
yasa¤a uyuyor. Bu en bariz flekilde
otobüslerde görülüyor. Önceleri, sigaradan
rahats›z olanlar itiraz bile edemezdi" dedi.

Prof. Dr. Recep Akdur da sigara
tekellerinin hedefinde art›k kad›nlar›n
oldu¤unu söyledi. Bu tekellerin, ellerindeki
tüm olanaklar› kullanarak kad›nlar›n sigara
içme oranlar›n› artt›rmaya çal›flt›klar›n› ve
bunda da baflar›l› olduklar›n› anlatan Prof. Dr.
Akdur, "Kad›nlar›n oran› tüm sigara içenlerin
içinde giderek art›yor. Yeni bafllayanlar
aras›nda kad›nlar›n oran› daha yüksek. Bu,
kad›nlar›n üreme ve estetikleri aç›s›ndan çok
önemli" diye konufltu.

""SSiiggaarraa  YYaaflflllaannmmaayy››  HH››zzllaanndd››rr››yyoorr""
Sigaran›n üreme sa¤l›¤› konusunu anlatan

Prof. Dr. Hakan fiat›ro¤lu, anneler gebeyken
sigara içmeye devam ederlerse bebe¤in de
daha anne karn›ndayken sigara içmeye
bafllad›¤›n› söyledi. Bu bebeklerin, do¤duktan
sonra da "neden geliflmiyor" diye s›k s›k

sosyal pediatri bölümüne götürüldü¤ünü
belirtti. Planlanan gebelikten en az 3-4 ay
önce sigaray› b›rakmak gerekti¤ini, sigara
içen kad›nlar›n 1 ile 4 y›l aras›nda erken
menopoza girdi¤ini kaydeden Prof. Dr.
fiat›ro¤lu, sigara içen kad›nla öpüflmenin de
hiç hofl olmad›¤›n› belirterek "Ben bir kül
tablas›n› öpmek istemiyorum" dedi.

Sigaran›n cilt yafllanmas›n› h›zland›rd›¤›n›
da anlatan Prof. Dr. fiat›ro¤lu, cildin
bozulmas›n› engelleyen A vitamini deposunu
ve cildin korunmas›nda önemli bir antioksidan
olan C vitamininin emilimini azaltt›¤›n›
kaydetti.

Sigara içen kad›nlarda, içmeyenlere göre
adet düzensizliklerinin de daha fazla
görüldü¤ünü, pasif içici kad›nlarda da 35
günden uzun aral›klarla adet görme riskinin
artt›¤›n› anlatan Prof. Dr. fiat›ro¤lu, sigaran›n
yumurta hücrelerini bozdu¤unu ve sadece
kendili¤inden gebe kalmay› azaltmakla
kalmad›¤›n›, özellikle yard›mla üreme
teknikleri tedavilerinde de baflar›s›zl›¤a neden
oldu¤unu sözlerine ekledi.

“

BDDK Baflkan›:

Kredi Kart›, Yaflam› ‹dame
Ettirme Arac› De¤ildir”

“

BBankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) Baflkan› Tevfik Bilgin, 14

Nisan 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi
Beypazar› Meslek Yüksekokulu’nda,
“Günümüzde Türkiye’de Bankac›l›k” konulu bir

konferans verdi. Türk bankac›l›k sisteminin
günümüzdeki yap›s› ile BDDK ve TMSF’nin
rolünü aç›klayan Bilgin, Türkiye’de kurulu
bankalar, bu bankalar›n yurtd›fl›
organizasyonlar›, banka, flube ve çal›flan
say›s›, sahiplik itibariyle grup paylar›, temel
büyüklükleri, toplam aktifleri, oranlar› ve
krediler hakk›nda güncel istatistiki bilgiler
verdi. Gelecek y›llarda aktif büyüklük ve
kredilerde art›fl›n beklendi¤ini, Türk
bankalar›n›n d›fla aç›l›m gayretinin artt›¤›n›
belirtti. Kamu kesimi borçlanma gere¤inin
azalmas›n›n bankalar› iflletme ve bireylere
kredi vermeye yöneltti¤ini de sözlerine ekledi.

Kredi kartlar› konusunu da anlatan Bilgin,
takipteki alacaklar içinde kredi kartlar›n›n
önemli yer tutu¤unu belirtti ve kredi kart›n›n
bir ödeme arac› oldu¤unu, yaflam› idame arac›
olmad›¤›n› ifade etti. Çok say›da kartla
yaflaman›n uzun dönemde sorun

oluflturdu¤unun görüldü¤ünü de söyleyen
Bilgin, en çok KOB‹ kredilerinin takibe
düfltü¤ünü söyledi. Reflit olmayanlara ve
k›s›tl›lara kredi kart› vermenin; istenmeden
eve, ifl adresine kredi kart› gönderilmesinin
mevzuata ayk›r› oldu¤unu da anlatan Bilgin,
18 yafl›ndan küçük ö¤rencilere velisinin
muvafakati ile kredi kart› verilebilece¤ini,
ö¤renciler için ek kart ç›kart›lmas›na hukuki
bir engel olmad›¤›n› belirtti.

Konferanstan önce Beypazar› Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ‹lhan Karaçal,
Yüksekokulun olanaklar› ve yeni infla edilecek
Demirbey Yerleflkesi hakk›nda bilgiler verdi.
Prof. Dr. Karaçal, daha önce iki farkl› program
olan Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Programlar›n›n,
tek bir program olarak Bankac›l›k ve
Sigortac›l›k Program› ad› alt›nda
birlefltirildi¤ini ve 2009-2010 e¤itim ö¤retim
y›l›nda ö¤renci al›nd›¤›n› söyledi. 
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Türkiye’de T›p Alan›nda
Al›nm›fl En Yüksek Bütçeli
AB Projesi’ne Bafll›yoruz”

Prof. Dr.
Cem

Atbaflo¤lu

SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEENNSSUUPPLLAARRIIMMIIZZ

Erişkin psikiyatri alanında pek çok uluslararası ve ulusal
yayınlara sahip olan Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu; Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda
öğretim üyesidir. 

BBAAUUMM’’ddaann  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??
May›s 2009 resmen kuruldu. BAUM’un en

önemli özelli¤i zaten beyin araflt›rmas›
yapmakta olan birçok disiplinin bir araya gelip
iflbirli¤i yapmaya karar vermesi. Merkez
kurulduktan sonra çal›flmaya bafllayan bir ekip
de¤il de zaten beyin araflt›rmalar›yla ilgili olan
farkl› disiplinlerden akademisyenlerin bir
araya gelip merkez çat›s› alt›nda çal›flmaya
karar vermeleri. Çünkü beyin araflt›rmalar›n›n
multidisipliner özelli¤i, iflbirli¤i yapmam›z› ve
birlikte proje üretmemizi gerekli k›l›yor. Ayr›ca
merkezin projelerin fonland›r›lmas›nda
avantaj› var, tek bafl›m›za bafl vurdu¤umuzda
fon almam›z daha güç. BAUM’un
özelliklerinden biri de herkesin ekstra zaman
ay›rarak çal›fl›yor olmas›. 

FFaarrkkll››  ddiissiipplliinnlleerr  ddeeddiinniizz……..
Beyin araflt›rmalar› eskiden sadece klinik

t›bb›n konusuydu. Ama flimdi böyle
olamayacak kadar zengin ve t›p d›fl›ndaki
temel bilimlere de ihtiyac›m›z var. Yaln›zca
klinik t›p de¤il de temel t›bbi bilimler, t›p d›fl›
bilimlere çok gerek duyuluyor. Dil bilim ve
psikoloji vazgeçilmez ö¤eler, temel
bilimlerden de genetik ve görüntüleme. Böyle
olunca da çok daha fazla kifli art›k beyin
araflt›rmalar›nda çal›flmaya bafllad›. Tabii

merkezler de bu nedenle artacakt›r diye
tahmin ediyorum. Bizim Psikiyatriden baflka,
ilk çal›flmaya bafllad›¤›m›z bölüm Nöroloji ve
Fizyolojidir. On y›ld›r hem birlikte vaka
de¤erlendirdi¤imiz hem de birlikte araflt›rma
yapt›¤›m›z disiplinlerdir. Bunlar›n ard›ndan
Genetik ve Radyoloji geliyor. 

PPrroojjeelleerr  iiççiinn  ffiizziikkii  oorrttaamm  hhaazz››rr  mm››??
Haz›r olmak üzere. Rektörlü¤ümüz eski

Göz Bankas›’nda iki kat ay›rd› bize. Aç›kças›
bu konuda gördü¤ümüz destekten çok
hoflnutuz ve müteflekkiriz. 

BBAAUUMM’’uunn  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  iiççiinn  aannllaamm››??
Beyin araflt›rmalar› baflka alanlara k›yasla

çok h›zl› bir yükselifle geçti. Araflt›rma say›s›
da ayr›lan fonlar›n miktar› da büyük oranda
artt›. Böyle köklü bir üniversitede beyin
araflt›rmalar› merkezi bulunmamas› olmazd›.
Beyin araflt›rmalar› çok pahal› bir alan.
Bütçenin oluflturulmas› zaman ald› diyebilirim.
Yine de Ankara Üniversitesi olarak sa¤lam
temelleri olan bir merkez kurdu¤umuzu
söyleyebilirim. 

MMeerrkkeezziinn  yyaakk››nn  zzaammaannddaakkii  hheeddeefflleerrii  nneelleerr??
Biz merkez kurulmadan önce de çal›flan

bir ekiptik. Yürütmekte oldu¤umuz projelerden
biri  "fiizofreni ve Hipolar Bozukluk Takibi"
Psikiyatri Klini¤inde uzun süredir devam

ediyor. Bunlar psikiyatrinin en önemli
konular›ndand›r. Onun d›fl›nda ilgi alan›m›z
içinde biliflsel ifllevler var. Bellek, dikkat gibi
süreçlerin standart ölçümleri ve elektro
fizyolojik, radyolojik görüntüleme ile
de¤erlendirilmesi. fiimdi bafllayaca¤›m›z bir
Avrupa Birli¤i projemiz var.  7. Çerçeve
kapsam›nda sa¤l›k alan›nda çok önemli bir
proje. Türkiye’de t›p alan›nda al›nm›fl en
yüksek bütçeli Avrupa Birli¤i projesi olmas›
nedeniyle de gururland›¤›m›z bir çal›flma.
"fiizofrenide Gen Çevre Etkileflimleri" bafll›kl›
projemizde yaklafl›k 1000 hasta, 1000 hasta
yak›n› ve 1000 kontrolle Türkiye’de
çal›flaca¤›z. Ayn› zamanda ‹spanya ve
Hollanda’n›n da dâhil oldu¤u bir ifl paketinin
liderli¤ini Ankara Üniversitesi yapacak. Bu
projede Türkiye’nin yönetece¤i fon 2 Milyon
Euro’dan fazla.  Bu projenin merkezimizin
gelecekte yürütece¤i projeler aç›s›ndan da çok
art›lar› olacak. Bütün fonlar için daha önce
yapt›¤›n›z projeler önemli bir kriter oluyor.
fiimdi böyle bir projeyle bafllad›¤›m›z için
ileride alaca¤›m›z destekler aç›s›ndan
flans›m›z›n çok yüksek olaca¤›na inan›yoruz.  

FFaarrkkll››  ddiissiipplliinnlleerriinn  bbiirr  aarraaddaa  yyüürrüüttttüü¤¤üü  bbiirr
pprroojjee  vvaarr  mm››??

Evet, Dil bilim ve Fizyoloji bölümlerinin
Bilimsel Araflt›rma Proje Ofisi’nden (BAP)
birlikte  ald›¤› bir "Disleksi" projesi deste¤i
var. Disleksiyi hem dilbilim hem de olaya
iliflkin potansiyel görüntülemesi ile çal›flma
imkân› olacak. Lisan beyin ifllevleri içinde hem
kendisi ilginç hem de baflka ifllevlerin ve
hastal›klar›n anlafl›lmas› aç›s›ndan önemli.

“
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BAUM) Müdürü Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu ile konuştuk...
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Örne¤in flizofreninin anlafl›lmas› için çok
önemli bir ifllev. ‹fllevsel beyin görüntüleme,
önde gelen araflt›rma araçlar›. Merkezimizde
beyin görüntüleme için de birçok yeni
teknolojiden yararlanma imkân›m›z olacak.  

BBAAUUMM’’uunn  ssuunndduu¤¤uu  iimmkkâânnllaarrddaann  kkiimmlleerr
yyaarraarrllaannaabbiilleecceekk??

Birçok araflt›rmac› fiziki ortam bulamad›¤›
için araflt›rmas›n› yürütemiyor. Görüntüleme
için klinik uygulamaya de¤il sadece
araflt›rmalara ayr›lm›fl cihaz bulmak gerekiyor.
Bu da her zaman mümkün de¤il ve çok pahal›.
Bizim burada böyle bir olanak sunma
düflüncemiz var. Araflt›rmac›lar›n BAUM’un
imkânlar›n› kullanmalar›n› ümit ediyoruz.
BAUM’u araflt›rmac›lar için bir cazibe merkezi
haline getirmeyi amaçl›yoruz. Baflka
üniversitelerden araflt›rmac›lar da dahil. 

SSaaddeeccee  aarraaflfltt››rrmmaa  iiççiinn  cciihhaazzllaarr  aall››nnmmaass››
ppllaannllaann››yyoorr  oo  zzaammaann……..

Evet. Merkezimizde sadece araflt›rmaya
ayr›lm›fl oldukça da ileri teknoloji donan›m
olacak. Bunlardan biri de "Biobanka". Ölümsüz
hücre serileri ile yeni genetik hipotezlerin
y›llar boyunca test edilebilmesi olana¤› var.
Onun d›fl›nda görüntüleme yöntemleri için
BAPRO’da alt yap› projemiz kabul edilmifl
durumda. "NIRS" ad› verilen bir yöntemle
yüksek kortikal ifllevleri görüntüleme
çal›flmalar› yapabilece¤iz. Elektrofizyoloji var,
beyin araflt›rmalar› için çok ayr›nt›l› bilgi veren
bir yöntem olan göz hareketlerinin
moniterizasyonu kullanma imkân›m›z olacak.
fiimdilik MR cihaz›m›z yok ama bu cihaz için
fon bulmak üzere Devlet Planlama Teflkilat› ve

baflka birçok yere de baflvurmay› planl›yoruz. 
BBeeyyiinn  aarraaflfltt››rrmmaallaarr››nnddaa  hh››zzll››  bbiirr  aarrtt››flfl

oolldduu¤¤uunnuu  bbeelliirrttttiinniizz,,  bbüüttüünn  bbuu  aarraaflfltt››rrmmaallaarrllaa
bbeeyynniinn  ggiizzeemmiinnii  ççöözzmmeeddee  nnee  nnookkttaayyaa  ggeelliinnddii??

Aç›kças› çok zor bir soru bu. Beyin
araflt›rmalar›nda çok önemli bir art›fl olmas›na
ra¤men beyni halen çok az biliyoruz. Eskiden
de beyinle ilgili merak hep vard› ama
araflt›rma yöntemi yoktu, teknoloji gelifltikçe
bu artt›. Bir de tabii her türlü araflt›rma
yönteminden çok fazla heyecanlan›yoruz, vaat
ettikleri çok fazla fley oluyor ama mutlaka
hayal k›r›kl›klar› oluyor, bilim tarihine
bakt›¤›m›zda herhangi bir sorunun cevab›n›
bulmak üzereyiz dedi¤imiz noktada ço¤unlukla
ard›ndan bir hayal k›r›kl›¤›n›n geldi¤ini
görüyoruz. Özellikle beyin araflt›rmalar› için bu
böyle. Beyinle beyni düflündü¤ümüz için
aktivitenin kendisine özgü bir zorluk var.
Biliflsel ifllevler için performans
de¤erlendiriyoruz fakat baz› beyin ifllevlerini
de ancak öznel yaflant›n›n yorumlanmas›yla
de¤erlendirebiliyoruz. Mizaç gibi depresyon
gibi ya da gündelik dildeki deyiflle moral
bozuklu¤u gibi. Moral bozuklu¤unu
derecelendirme için objektif de¤erlendirme
yapmak her zaman kolay olmuyor ve tecrübe
gerektiriyor. Zor bir alan ve bilmedi¤imiz
fleylerin bildi¤imiz fleylerden çok daha fazla
oldu¤u do¤ru. 

BBeeyyiinn  tteeddaavvii  eeddiilleebbiilleenn  bbiirr  oorrggaann  mm››??
Evet. Tabii neyi tedavi etmeye

çal›flt›¤›m›za ba¤l›. Elimizdeki imkânlar
bundan on y›l öncesine göre bile çok daha
genifl. Farmakolojide çok büyük geliflmeler

oldu, bu nedenle geçmifle göre elimizde çok
avantajl› ilaç tedavileri var. Bugün tedavideki
baflar› oran› çok daha yüksek. 

ÇÇookk  ççeeflfliittllii  kkoonnuullaarrddaa  bbeeyyiinn  aarraaflfltt››rrmmaallaarr››
vvaarr,,  aaflflkk››nn  öömmrrüü  kkaaçç  yy››lldd››rr  ggiibbii……

Beyin araflt›rmalar› magazinel olmaya en
müsait alanlardan biri oldu¤u için istismar
edilebiliyor. 

PPooppüülleerrlliikk  yyaarraatt››yyoorr  aammaa……
Yarat›yor ama bunu hizmet sunumu olarak

magazinel hale getirip kazanç kayna¤› yapmak
çok do¤ru de¤il. Bir de iddiay›
karfl›layabilecek bilgi birikimi ya da müdahale
becerisi yok flu anda. Örne¤in dikkat
eksikli¤ini tedavi etmek gibi kontrollü
çal›flmalarla denenmemifl yeni araflt›rma
yöntemlerini tedavi yöntemi gibi sunuyor
olmak bilim ya da t›p ahlak›na uygun de¤il. Bu
konu popüler olmaya müsait oldu¤u için
araflt›rma yöntemlerini keskin bir teflhis
yöntemi gibi bir t›p hizmeti gibi sunmaya
çal›flanlar olabiliyor. Oysa beyin araflt›rmas›
tedaviye hizmet etmeyebilir, etmesini
beklemek de gereksiz.  Birincil amaç merak
etti¤imiz için bir araday›z. O kadar çok
araflt›rma yap›l›yor ve bunlar›n o kadar az›
insanl›¤›n daha iyi olmas›na katk›da
bulunabiliyor ki. O kadar büyük bir iddiay›
tafl›mak da zordur zaten.

PPeekkii  bbeeyyiinn  ççaall››flflmmaallaarr››  ssiizziinn  iiççiinn  nneeddeenn
ccaazziipp  oolldduu??

Psikoterapiden laboratuara, çok çeflitli
ortamlarda çal›flma olana¤› var. Sosyal
bilimlerden biyolojiye, birçok lisanda
konuflma, anlaflma olana¤› demektir. Birini
di¤erine tercüme etmek çok zevkli. Hata
yapma ihtimali yüksek, hem heyecanl› hem
temkinli olmak gerekiyor. Hem ak›l yürütmeye
hem saf ampirik gözleme yer var. Bütün
düflünsel aktiviteler böyle belki ama davran›fl
bilimlerinde bunlar›n hepsi daha yo¤un ve
zevkli. 

KKaallbbiimmiizzllee  mmii,,  bbeeyynniimmiizzllee  mmii  sseevviiyyoorruuzz??
Beynimizle tabii ki; o kadar›n› biliyoruz.

Yüzy›llard›r biliyoruz. Beynin yönetti¤i baflka
beden ifllevleri de her yaflant›ya efllik ediyor,
o ayr›. Buna benzer cevaplar Antik Ça¤’dan
beri veriliyor, flimdi spekülasyondan çok bak›p
gördü¤ümüze dayanarak konufluyoruz.
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nü bitiren Dr. Mahfi
Eğilmez, Kamu Maliyesi dalında doktora yaptı. 1972
yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu
hizmetinde Maliye Müfettişi, Gelirler Genel Müdür
Yardımcısı, Hazine Kamu Kurumları ve İştirakleri Daire

Başkanı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdür
Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kamu
Finansmanı Genel Müdürü, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi
ve Ticaret Baş müşaviri, Hazine Müsteşarlığı Müşaviri
olarak görev yaptı. 

Mülkiye Benim Hayata Farkl›
Bakmama Neden Olan Kurumdur”

“

Radikal Gazetesi yazarı ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ile
Ankara Üniversitesi’ndeki yıllarını ve ekonomiyi konuştuk...

KKllaassiikk  eekkoonnoommiisstt  iimmaajj››nn››nn  bbiirraazz  dd››flfl››nnddaa
dduurruuyyoorrssuunnuuzz..  TTaarriihhllee,,  eeddeebbiiyyaattllaa  mmeerraakkttaann  ööttee
pprrooffeessyyoonneell  bbiirr  iilliiflflkkiinniizz  vvaarr  aammaa  iikkttiissaatt  ee¤¤iittiimmii
aalldd››nn››zz……

Klasik ekonomist imaj› bana çok sevimsiz
görünüyor. Daha do¤rusu her türlü klasik imaj
sevimsiz görünüyor. Yani t›p e¤itimi alm›fl ama
edebiyatla hiç ilgilenmemifl birisi ya da
mühendislik e¤itimi al›p sporla ilgilenmemifl
birisi san›r›m s›k›c› bir insan olurdu. Ayr›ca ben
kiflinin kendisini entelektüel olarak
gelifltirebilmesi için iflinin d›fl›ndaki konularla da
ilgilenmesi gerekti¤ine inan›yorum. ‹ktisat
e¤itimi almadan önce daha lise y›llar›mda
edebiyatla ve felsefeyle ilgiliydim. O y›llarda
neredeyse okumad›¤›m ça¤dafl yazar
kalmam›flt›. Üniversiteye gelmeden önce felsefe
çal›flmaya bafllam›flt›m. Hatta bir ara felsefe
ö¤renimi yapmay› da düflünmüfltüm. 

Üniversiteden sonra Hitit ve M›s›r tarihine
merak sard›m. Bu konularda bir profesyonel
kadar çal›flma yapt›m. Sonunda Hititler üzerine
üç kitap ve say›s›z makale yazd›m. Asl›nda bana
düflüncemi soran bütün gençlere ayn› fleyi
söylüyorum: Mutlaka bir hobi edinmek gerek. 

ÜÜnniivveerrssiittee  yy››llllaarr››nn››zzddaann  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??
68 kufla¤› denilen kuflaktan›m. 68 Kufla¤›n›

e¤er 1968’de üniversitede olanlar diye
tan›ml›yorsak ben 1968’de birinci s›n›ftayd›m.
Dünyada müthifl bir hava de¤iflimi vard›. Bir

yandan sol ideoloji yay›l›yor, bir yandan bar›fl
en önemli unsur olarak öne ç›k›yordu.
Üniversiteler e¤itim ve ö¤retimin yan›nda
gençli¤in baflkald›r›lar›n›n sergilendi¤i yerler
oluyordu. Otoriteye baflkald›r›lan y›llard›. Benzer
geliflmeler Türkiye’de de yaflan›yordu. Ne var ki
Türkiye’de geliflmifl ülkelerden farkl› olarak
gençlik sa¤ ve sol olarak ikiye bölünmüfl ve
birbiriyle kavga eder hale gelmiflti. 

Mülkiye’de okudu¤um için bu tür olaylar›n
birinci elden gözlemcisi konumunda
bulunuyorduk. Herkese göre üniversite y›llar› zor
görünür ama san›r›m benim üniversitede
bulundu¤um 1968 ile 1972 y›llar› aras› en zor
y›llard›. 

EEsskkiiddeenn  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  iiççiinn  ""üüllkkeeyyii
yyöönneetteenn  üünniivveerrssiittee""  ddeenniirrddii……

Bugün durum oldukça de¤iflti. Bugün art›k
da¤›l›m çok daha yayg›n görünüyor. Üniversite
say›s› artt›, insanlar›n kamu kesiminde ve
siyasette görev almas› daha yayg›nlaflt›. Tersi
de söz konusu oldu. Yani Ankara
Üniversitesi’nde okuyan gençlerin ço¤unun gözü
kamu kurumlar›nda ya da siyasette iken art›k
onlar da özel kesime ilgi gösteriyorlar. Ben bu
geliflimi hem normal hem de olumlu buluyorum.
Ankara Üniversitesi kuruluflunda devlet
kadrolar›na eleman yetifltirmek gibi bir misyon
edinmiflti. 

ÜÜnniivveerrssiitteenniinn  bbaakk››flfl  aaçç››nn››zz››  vvee  vviizzyyoonnuunnuuzzuu
bbeelliirrlleemmeeddeekkii  yyeerrii??

Lisede son derecede baflar›s›z bir
ö¤renciydim. Çünkü ders çal›flmaktan çok
edebiyatla ilgilenmeyi, roman ve öykü okumay›
severdim. Üniversitede durum de¤iflti. Hem
seçti¤im bölümü çok be¤endi¤im için hem de
hocalar›m›n etkisiyle çok çal›flkan bir ö¤renci
oldum. Okulu da dereceyle bitirdim. Bu
de¤iflimde hem okudu¤um alan› sevmem hem
üniversitenin yap›s› hem de hocalar›n etkisi
oldu ve bana bambaflka bir vizyon verdiler diye
düflünüyorum.

MMaahhffii  EE¤¤iillmmeezz’’iinn  hhaayyaatt››nnddaa  üünniivveerrssiittee
nneerreeddee,,  ddeenneeyyiimm  nneerreeddee??  

Üniversite, yaflam›mda çok önemli bir yerde
duruyor. Bir kere üniversitede çok keyifle
okudum. Asistan kalmak istememe karfl›n o
zamanki imkânlarda Maliye Müfettifli oldum.
Ama bir yandan da doktora yapt›m. Yani
üniversiteden kopmad›m.  ‹stanbul Bilgi

Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olarak
Ekonomi Politikas› dersi okutuyorum. Yani
yaflam›m boyunca üniversiteden hiç kopmad›m.
Bunun bana uygulamayla teoriyi birlikte ele
almaktan geçen bir avantaj oldu¤unu
düflünürüm hep. 

KKrriizz  ttee¤¤eett  mmii  ggeeççttii  ggeerrççeekktteenn??  
Türkiye’yi tek bafl›na ele al›p da öteki

ülkelerden soyutlay›p bakarsak kriz son
derecede a¤›r bir hasar yaratm›fl görünür
gözümüze. Gerçekten de ekonomi yüzde beflten
fazla küçüldü, bütçe aç›¤› yüzde yar›mdan yüzde
befle ç›kt›, enflasyon yeniden art›fla geçti,
iflsizlik yüzde on dörde yükseldi. Bu a¤›r bir
fatura olarak ç›k›yor karfl›m›za. Bunlara bak›nca
kriz te¤et geçti demek mümkün de¤il. Öte

Dr.
A. Mahfi
E¤ilmez
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yandan Türkiye’yi dünyayla birlikte ele al›rsak
bizim bu krizi öteki ülkelerin ço¤una göre hafif
atlatt›¤›m›z› görürüz. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  kküürreesseell  kkrriizziinn  eettkkiilleerriinnddeenn
kkuurrttuullmmaakk  iiççiinn  kkoolleekkttiiff  bbiirr  ççaabbaa  vvaarr  mm››  ssiizzccee??  

Krize ilk bafllardaki yaklafl›m›m›z pek de
ciddi bir yaklafl›m olmad›. Asl›nda krizin te¤et
geçti¤i söylemi de bu yaklafl›m tarz›n› yans›t›yor
biraz. Bafllang›çta önlem almakta çok gecikildi.
Sonradan al›nan önlemler krizin etkisini biraz
olsun yavafllatt›. Türkiye krize girmeden önce
do¤ru maliye politikas›, yanl›fl para politikas›
izliyordu. Maliye politikas› do¤ruydu çünkü
krizden önceki dönemde disiplinli bir yaklafl›mla
bütçe aç›¤›n› azaltmak hedef al›nm›flt› ve 2006
sonunda bütçe aç›¤› s›f›ra çok yaklaflm›flt›. Buna
karfl›l›k faizler yüksek tutulmufltu. Krizden sonra
durum tersine döndü. Küresel krizin etkilerinden
kurtulmak için kolektif bir çaba gerekmiyor.
Devlet do¤ru politikalar› uygularsa özel kesim
zaten ona uyum sa¤lar. Henüz o aflamada
de¤iliz diye düflünüyorum.

HHüükküümmeettiinn  IIMMFF  ppoolliittiikkaallaarr››nn››  nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  

Hükümet IMF’yi beklenti amaçl› kulland›.
IMF, Türkiye’ye gelip de gözetim yapaca¤›n›
aç›klay›nca da bu kullan›m bitmifl oldu. Ben
2008 ve 2009 y›llar›nda hükümetin IMF ile bir
ortak program uygulamas›n› ve destek almas›n›
öneriyordum. Ama bugün içinde bulundu¤umuz
koflullarda bunun gerekli oldu¤unu
düflünmüyorum. Bu çerçevede hükümetin birçok
kifli ya da kurumdan farkl› olarak IMF konusunu
bir siyasal konu haline getirmemesini de do¤ru

buluyorum. ‹leride IMF’den destek almak
gerekebilir. 

TTüürrkkiiyyee  kküürreesseelllleeflflmmeenniinn  nneerreessiinnddee??
Bence Türkiye ekonomisi küreselleflmenin

oldukça ileri say›labilecek bir noktas›nda.
Küreselleflmeyi piyasa ekonomisi sisteminin
evrenselleflmesi olarak s›n›rlarsak, Türkiye bu
konuda çok yol alm›fl bir ülke görünümünde.
Ama piyasa ekonomisinin yan›na demokrasi,
hukuk devleti, kad›n haklar› gibi siyasal ve
sosyal konular› da katarsak o zaman o kadar
ileride olmad›¤›m›z› görürüz. Bizim sorunumuz
ekonomiden çok demokrasi, hukuk, bilimsellik
gibi alanlarda küreselleflmede geride kalm›fl
olmaktan kaynaklan›yor. 

22001100  iiççiinn  eekkoonnoommiikk  öönnggöörrüünnüüzz??    
2010 y›l›nda küresel sistemde genel bir

toparlanma yaflayaca¤›m›z› tahmin ediyorum.
Türkiye’nin ise daha h›zl› bir toparlanma
sürecine girece¤ini düflünüyorum. Buna karfl›l›k
e¤er siyasal gerginlikler büyür de ekonomik
istikrar› tehdit edecek boyuta ulafl›rsa o zaman
durum kar›flabilir. 2010 y›l›nda e¤er siyasal
istikrar bir ölçüde de olsa sa¤lanabilirse Türkiye
ekonomisinin yüzde befl dolay›nda
büyüyebilece¤ini düflünüyorum. 

‹‹flflssiizzlliikk  ççöözzüülleebbiilliirr  bbiirr  dduurruumm  mmuudduurr??
‹flsizlik yak›n gelecekte kolay çözülebilir bir

sorun gibi görünmüyor. Bunun çeflitli nedenleri
var. Bir kere bizdeki iflsizlik yaln›zca okuldan
yeni mezun olanlar›n, askerden dönenlerin ya
da iflinden mutlu olmad›¤› için ifl arayanlar›n
yaratt›¤› bir iflsizlik de¤il. Hatta mevsimlik
iflsizlik bile büyük sorun oluflturmuyor. Bizde

temel sorun bunlara ek olarak tar›m kesiminden
çözülüp gelen genifl bir iflsiz kitlesinin
varl›¤›ndan kaynaklan›yor. 

BBiirr  yyaazz››nn››zzddaa  ""BBaatt››ll››  ggiibbii  ttüükkeettiimm
yyaappaabbiillmmeemmiizz,,  ddüünnyyaayy››  ggeezziipp  ggöörrmmeemmiizz  BBaatt››ll››
oollmmaamm››zzaa  yyeettmmeeddii..  ÖÖzzüünnddee  hheepp  DDoo¤¤uulluu  kkaalldd››kk
bbiizz..YYeettiiflflttiirriillmmee  ttaarrzz››mm››zz  BBaatt››ll››  oolldduu¤¤uu  iiççiinn  BBaatt››''yy››
sseevvddiikk  aammaa  oonnuunn  ggiibbii  oollaammaadd››¤¤››mm››zz  iiççiinn  ddee
oonnddaann  nneeffrreett  eettttiikk""  ddiiyyoorrssuunnuuzz..  AABB  üüyyeellii¤¤iinnee
ççeekkiinnggeenn  bbaakk››llmmaass››nn››nn  aalltt››nnddaa  ssiizzccee  bbuu  nneeddeenn
mmii  vvaarr??

AB üyeli¤ine çekingen bakan yaln›zca biz
Türkler de¤iliz. AB’liler de bize öyle bak›yor. Biz
Bat›l› de¤iliz. Bat› e¤itimi alm›fl ama do¤ulu
kalm›fl insanlar›z. Hepimiz öyle olmasak da
toplumun ço¤unlu¤u bat› müzi¤ini, bat› yemek
tarz›n›, bat› yaflam tarz›n› benimsemifl de¤il.
Bizde erkeklerin bafl bafla yeme¤e gitmesi
kad›nlarla birlikte gitmelerinden daha yayg›n bir
durumdur. Bunu Bat›l›n›n anlamas› mümkün
de¤il. Bence iki taraf da birbirine çekingen
bakmakta hakl›d›r. Bizim AB’ye üye olmam›zda
sorun fakirli¤imiz ya da ekonomik durumumuz
de¤il. Hatta demokrasimiz, insan haklar›m›z da
de¤il. Kad›n›n yeri neresidir? Bu soruya
verece¤imiz yan›t bizim bat›yla ne kadar
yaklaflabilece¤imizin göstergesidir. 

MMüüllkkiiyyee’’nniinn  ssiizziinn  iiççiinn  aannllaamm››??
Mülkiye çok önemli bir e¤itim kurumudur.

Eskiden çok fazla rakip yokken daha da öndeydi
kuflkusuz. Mülkiye benim hayata farkl›
bakmama neden olan kurumdur. Orada çok fley
ö¤rendim, olgunlaflt›m ve o bilgi ve deneyimi
kullanarak hayat›ma yön verdim. ‹ktisat bilgimi
sonradan çok ileri götürdüm ama örne¤in
Mülkiye’de okudu¤um ve bir daha ileri götürme
f›rsat› bulamad›¤›m hukuk derslerinin bana
verdi¤i bilgiyi ve hukuki analiz yetisinin çok
önemli bir katk› sa¤lad›¤› kan›s›nday›m.
fiimdilerde iktisat bölümlerinde o eski
a¤›rl›¤›yla hukuk okutulmamas›n› büyük bir
eksiklik olarak görüyorum. 

MMüüllkkiiyyee’’ddee  uunnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr
mm››??

Mülkiye’de etkilendi¤im birçok hocam oldu.
Bunlar aras›nda Fahir Armao¤lu, Mümtaz
Soysal, Tuncer Bulutay, fierif Mardin, Mete
Tunçay bir ç›rp›da ad›n› sayabilece¤im hocalar.
Ama benim için Tuncer Bulutay’›n yeri daha
farkl›. ‹lk kez matemati¤in ne oldu¤unu, ne ifle
yarad›¤›n› ondan ö¤renmifltim. Çünkü Tuncer
hoca matemati¤i bir amaç olarak de¤il bir araç
olarak okutmufl ve ekonomiye uygulam›flt›.

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

Üniversite ö¤rencilerine tavsiyem mutlaka
bir hobi edinmeleridir. Bu öyle bir hobi olmal›d›r
ki belirli bir dönemin sonunda en az meslekleri
kadar bildikleri bir aflamaya getirmelidirler.
Benim hobim iktisadi konular üzerine yaz›
yazmakt›. Önceleri kendim için yaz›yordum.
Zamanla gazetede köfle yaz›s› yazmaya geldim.
Bir baflka hobim Hitit tarihiydi. O kadar fazla
okudum ve çal›flt›m ki sonunda üç kitap yazd›m
ve o kitaplar çok satanlar listelerine girdi.
Herkes yaz› yazamaz kuflkusuz. Ama herkes
profesyonel düzeye tafl›yabilece¤i bir hobi
edinebilir. Bence bat›l›lar›n bizden en büyük
üstünlü¤ü budur. 
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Ziraat Fakültesi Kariyer Gününde Konuflan
Rektör Prof. Dr. Talu¤:

Mesle¤inizi Yurt
D›fl›nda ‹cra Etme
fians›n›z Var”
ÜÜniversitemiz ziraat Fakültesi’nin

geleneksel olarak bu y›l alt›nc›s›n›
düzenledi¤i "Sektörle Buluflma ve Kariyer
Günleri" 12-14 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

““EEsskkiiddeenn  MMeezzuunn  OOllaannllaarr
MMüüddüürr  OOllaarraakk  ‹‹flflee  BBaaflflllaarrdd››””

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, kariyer planlamas›n›n, mesle¤e girilen
gün bafllanmas› gereken bir konu oldu¤unu
söyledi. Tar›m›n giderek hem dünyada hem de
Türkiye’de gündemin üst s›ralar›nda yer
ald›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, sektörle
iflbirli¤inin üniversite için yaflamsal önemi
oldu¤unu, ö¤rencilerin istihdam edilebilmeleri
için sektörle iflbirli¤i kurman›n gerekli
oldu¤unu anlatt› ve "Hayat› anlayan e¤itim
programlar› gelifltirmek için bunu yapmal›y›z"
dedi. Eskiden mezun olanlar›n, bir yerde
müdür ya da mühendis olarak ifle bafllarken
1980’den sonra bu resmin de¤iflti¤ini,
dünyada da böyle oldu¤unu, çok say›da
iflletmenin kapand›¤›n›, tar›m›n, baflka ifl
yapamayanlar›n ifli olarak görüldü¤ünü ve bu
nedenle ziraat fakültelerinin zor günler
yaflad›¤›n› belirtti. 

““HHaayyaattaa  DDaaiimmaa  OOlluummlluu  BBaakk››nn””
Ziraat Fakültesinin program›n›, sektörün

görüflünü de alacak flekilde sürekli
de¤ifltirdiklerini, ö¤rencilere de¤er ve
sorumluluk veren bir anlay›fl›n, bu fakültede
giderek daha önem kazand›¤›n› da söyleyen

Prof. Dr. Talu¤, "Kendini iyi ifade edebilmek,
yabanc› dil bilmek, topluma ve çevreye duyarl›
olmak mutlaka kazan›lmas› gereken
becerilerdir. Hayata daima olumlu bak›n.
Olumlu bakmayanlar sadece sorunlar› görür.
Yaflama iyi haz›rlan›n. Her an haz›r olun.
F›rsat›n ne zaman ç›kaca¤› belli olmaz. Tar›m
giderek çok daha bilgi yo¤un hale geliyor.
Önünüzde mesle¤inizi yurt d›fl›nda icra etme
flans› var" dedi.

““1100  BBiinn  DDoollaarr  VVeerrmmeeyyee  HHaazz››rr
‹‹flflaaddaammllaarr››  VVaarr””

Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can Ak›n
Ça¤lar ise tar›m ve hayvanc›l›¤›n art›k daha
bilimsel yap›lmas› gerekti¤ini, banka olarak
y›lda 8.2 milyar lira kredi kulland›rd›klar›n›,
tar›msal iflletmeleri dünyayla yar›flacak
düzeye ulaflt›rmak istediklerini söyledi.  Bu
tar›msal iflletmelerin genç mezunlar için ifl
kap›s› olaca¤›n› belirten Ça¤lar, "Ülkemizin
geliflimi bundan sonra özel sektör eliyle
olacakt›r. Tar›m’da özel sektör eliyle önemli
aflamalar elde ediliyor.  Devleti art›k ifl kap›s›
olarak görmemek gerekir" dedi. 

Özel sektörde kalifiye elemanlara 10 bin
dolar vermeye haz›r ifl adamlar› olmas›na
ra¤men tar›msal iflletmeleri için istedikleri
elemanlar› bulmakta zorland›klar›n› da belirtti.

““‹‹flflee  GGiirrddiikktteenn  SSoonnrraa  RReeffeerraannss  DDee¤¤iill,,
KKaabbiilliiyyeett  ÖÖnneemmllii””

Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca da
eskiden ö¤rencilerin, üniversite s›navlar›nda
ilk s›ralarda ziraat fakültelerini tercih

ettiklerini ancak zamanla tercih s›ralamas›nda
arkalara düfltü¤ünü söyledi. Ziraat›n
günümüzde tekrar ön plana ç›kt›¤›n› da
anlatan Koca, ifle girerken referans›n önemli
oldu¤unu ama ifle girdikten sonra referans›n
de¤il kabiliyet ve ifle kataca¤› katma de¤erin
önemli oldu¤unu kaydetti.

‹ngilizcenin önemli oldu¤unu ancak daha
önemli olan›n iyi bir mühendis olmak
oldu¤unu da dile getiren Koca, "‹yi bir
mühendis olmazsan›z ‹ngilizce size sadece
mütercimlik kazand›r›r. Öncelikle kendi

“
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bilimsel dünyan›zla ilgili bilgilere vak›f olun"
dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birli¤i Baflkan›
Ülkü Karakufl da kendi mezuniyetleri ile
flimdiki aras›nda ifl bulma konusunda büyük
fark bulundu¤unu söyledi. Rakiplerinin önüne
geçmek isteyen mezunlar›n, mutlaka yabanc›
dil ö¤renmesi gerekti¤ini kaydetti.

Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan›
Gökhan Günayd›n ise Türkiye’nin son 30 y›lda
44 milyon nüfustan 72 milyona yükseldi¤ini,
bu rakamlar›n, ayn› tar›m alanlar›nda daha
fazla üretim yapmak anlam›na geldi¤ini
kaydetti."Daha kaliteli, daha verimli, daha
tüketici dostu bir üretim tarz›n›
benimsememiz gerekiyor. Babadan kalma
tar›m›n, 21 yüzy›lda rekabetçi olamayaca¤› ve
yurttafl› doyuramayaca¤› aç›kt›r" dedi. 

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak, ö¤rencilerin yabanc› dil sorunu
bulundu¤unu, bunu aflmak gerekti¤ini söyledi.
Ö¤rencilerin ders kredilerinin fazla oldu¤unu
bunu azaltmak ve dil ö¤renmelerine zaman
ay›rmak gerekti¤ini anlatan Prof. Dr. Çolak,
"Ö¤rencilerimizin becerilerini ulusal ve

uluslararas› platformlarda görmek istiyoruz"
dedi. Tar›msal kurulufllar›n temsilcilerini
derslerde de görmek, onlar›n tecrübelerinden
yararlanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Üniversitemiz ‹KDAM Müdür Yard›mc›s›
Doç. Dr. ‹lkay Savc› da ifl yaflam›n›n ve
kariyerin tesadüflere b›rak›lamayaca¤›n›, bu
nedenle yak›nda aç›lacak Üniversitemiz
Kariyer Merkezi’nin ö¤rencilerimize destek
olaca¤›n› söyledi.

““ÜÜccrreettttee  YYüüzzddee  YYüüzz
PPeerrffoorrmmaannss  ÖÖnneemmllii””
Kariyer Gelifltirme Toplulu¤u Efl Baflkan›

Ömer Ali Azak da yapt›klar› çal›flmalarla
Ziraat Fakültesi’nde her y›l dört ö¤renciye
burs verdiklerini, bu y›l Trabzon’daki Çay›rba¤›
‹lkö¤retim Okulu’na kütüphane yapt›klar›n›,
kütüphanede bilgisayar da bulundu¤unu
kaydetti.

Bilimsel Araflt›rma ve Sanat Toplulu¤u
Baflkan› Kemal Burak Beyaz ise ziraat›n
günümüzde tekrar ön plana ç›kt›¤›n›, toprak ve
suyu yöneterek gelece¤e yön vereceklerini
kaydetti.

Kariyer Planlama Komisyonu üyesi Prof.
Dr. Sonay Sözüdo¤ru Ok da kariyerin ifl
bulmak de¤il, hem ifli hem de kendini
gelifltirmek anlam›na geldi¤ini söyledi.

“Kariyer Günleri”nin ana sponsoru olan
Türk Traktör’den Haluk Gümüflderelio¤lu ise
flirketin ücret sisteminde performans›n yüzde
yüz etkili oldu¤unu söyledi. Ziraat
fakültelerinden iflini iyi ö¤renmifl mezunlar›n
geldi¤ini ancak ‹ngilizce bilmedikleri için
elendiklerini belirten Gümüflderelio¤lu,
"Uluslararas› bir flirkette çal›flmak istiyorsan›z
‹ngilizcenizi gelifltirin. Yoksa yerel boyutta
kal›rs›n›z" dedi.

Kariyer Günleri kapsam›nda firma
sunumlar›n›n yan› s›ra "‹fl Arama Teknikleri",
"Avrupa’da E¤itim Olanaklar›", "Giriflimcilik ve
Kariyer", "Tar›msal Kredi ve Sigortalar",
"Özgeçmifl Haz›rlama", "Mülakat Teknikleri"
ve "Mülakatta Beden Dili" konular›nda
konferanslar düzenlendi.

Ziraat Fakültesi’nin geleneksel 6. Ö¤renci
Kongresi de 15 Nisan 2010’da yap›ld›.
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Engelli Ö¤renciler
Ayr›mc›l›k ‹stemiyor”

“

“

“Engelsiz Üniversiteler Çal›fltay›”n›n
dördüncüsü, 11-12 Mart 2010 tarihlerinde Ege
Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar-Mötbe
Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplant›ya
üniversitelerinin engelsiz üniversite birimlerini
temsil etmek üzere toplam 97 üniversiteden
yaklafl›k 284 kifli kat›ld›.  Üniversitemizi,
“Engelsiz Ankara Üniversitesi” komisyonu
üyelerinden Prof. Dr. Bülbin Sucuo¤lu, Doç.
Dr. Ak›n Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Hatice
Bakkalo¤lu temsil etti.

Çal›fltay›n ilk konferans›nda "Sosyolojik
Bir Bak›fl Aç›s› ile Ötekilik, Beden ve
Engellilik" konusunda Doç. Dr. Aylin Nazl›
bilgi verdi. Dr. Nazl›, son y›llarda sosyal
modele göre ayr›flt›rmadan/ötekilefltirmeden,
daha çok birlikte yaflaman›n tüm dünyada ön
plana ç›kt›¤›n› vurgulad› ve ülkemizde de
engelli ö¤rencilerle etkileflimde/iletiflimde ve
sunulacak hizmetlerin planlanmas›nda bu
bak›fl aç›s›n›n yayg›nlaflmas›n›n önemi
üzerinde durdu.

“Engelsiz Ankara Üniversitesi” komisyonu
üyeleri taraf›ndan, Prof. Dr.  Bülbin Sucuo¤lu
baflkanl›¤›nda yürütülen oturumda, engelsiz
üniversite birimlerinin oluflturulmas› ve
çal›flmas› konusunda bilgi verilerek tüm
üniversitelerin birim kurma ve çal›flt›rmaya
iliflkin sorunlar›, düflünceleri tart›fl›ld›.
Özellikle, yasal süreçler ve birimlerin
kimlerden oluflturulabilece¤i, fiziksel yap›s› ve
nas›l çal›flabilece¤i konusunda görüfller
derlendi ve rapor halinde çal›fltay
bildirgesinde yer almak üzere haz›rland›.

Çal›fltayda engelli ö¤renciler de ‹zmir
üniversitelerinde ö¤renci olmak konusunda
yaflad›klar›n› anlatarak, üniversite öncesi ve
üniversite e¤itimi sürecinde yaflad›klar›
güçlükleri ve üniversite taraf›ndan bulunan
çözüm yollar›n› kat›l›mc›larla paylaflt›lar. Tüm
ö¤renciler, üniversitelerin engelli ö¤renciler
için almas› gereken epey yol oldu¤u
konusunda ortak görüfl bildirdiler.

Çal›fltay›n ikinci günü "Engellilikte
Modeller ve Özürlülü¤ün Tespiti ve
Raporlanmas›" konusunda konferanslar
düzenlendi. Engelli ö¤rencilerin tespiti
konusunda düzenlenen çal›flma grubu
toplant›s›nda düzenlenen raporda, Özürlülük
Raporlar› ele al›nd›. Engelli bireylerin engel
durumlar› ve oranlar›n›n tespiti ve
raporlanmas› ile ilgili farkl› yönetmeliklerin
tek ve standart uygulamalara döndürülmesi;
h›zl›, kolay, do¤ru ve denetlenebilir bir sistem
gelifltirilmesi; engellilik tespit ve raporlanmas›
konusundaki s›k›nt›lar›n azalt›labilmesi için
ilgili sa¤l›k kurumlar› ile iflbirli¤inin
artt›r›lmas› ve engelli bireylerin raporlanmas›
iflinde, alanda deneyimli uzmanlar›n
çal›flmas›n›n sa¤lanmas› gerekti¤i kaydedildi.

ÖÖ¤¤rreennccii  EEnnggeellllii  BBiirriimmlleerriinniinn
GGeelleeccee¤¤ii  TTaarrtt››flfl››lldd››
Baflka bir oturumda, YÖK Özürlü Ö¤renci

Komisyonu ve Engelli Ö¤renci Birimlerinin
gelece¤i tart›fl›ld›. Engelsiz üniversite
birimlerinin en önemli sorunlar›ndan birinin,
üniversitede çal›flan akademik ve akademik

olmayan personelin ve ö¤rencilerin engelli
ö¤renciler hakk›nda bilgilerinin olmamas›
oldu¤u dile getirildi. Bu oturumda, engelli
ö¤rencileri temsil eden bir grup ö¤renci "YÖK
ve üniversitelerden bekledikleri düzenlemeler"
konusunda bildiri sundu. Ö¤renciler, pozitif
ayr›mc›l›k da dahil olmak üzere hiçbir
ayr›mc›l›k istemediklerini, hiçbir dersten muaf
olmamalar› gerekti¤ini, derslerde ve
ödevlerde uyarlamalar yap›lmas› ile her dersi
alabileceklerini vurgulad›lar. Ayr›ca
üniversiteye girifl s›navlar›nda, ÖSYM el
kitaplar›nda ve üniversite ve fakültelerin web
sayfalar›nda  hiçbir bölüm ve fakülte için
"engelli ö¤renciler bu bölüme kabul
edilemezler" ve benzeri ifadelerin yer
almamas› gerekti¤ini ifade ettiler.

Çal›fltayda, üniversitelerde kurulan ve
kurulacak olan birimlerin kurumsal
örgütlenme içinde tek bafl›na çal›flabilen
birimler olmad›¤› kabul edildi. Birimlerin
yap›land›r›lmas›nda ve ifllevlerinin
gerçeklefltirilmesinde üniversitelerin ö¤renci
iflleri, yap› iflleri, yurt yönetimi, psikolojik
rehberlik dan›flmanl›k, güvenlik gibi di¤er
yap›lar› ile çok disiplinli olarak çal›flmas›
gereklili¤i vurguland›.

Toplant›da, gelecek çal›fltay›n Ankara
Üniversitesi taraf›ndan düzenlenmesine karar
verildi. 

IV. Çal›fltay Sonuç Bildirgesi raporuna
http://engelsiz.ankara.edu.tr/ adresinden
ulafl›labilir.

Kök
Hücre
Enstitüsü
Bilimin
Ifl›¤›n›
Yans›t›yor

TTürkiye’nin ilk ve tek kök hücre enstitüsü
olan "Ankara Üniversitesi Kök Hücre

Enstitüsü"nün bilgilenme toplant›lar›ndan ilki,
"Kök Hücre Enstitüsü Seminerleri" program›
kapsam›nda 27 Nisan 2010 tarihinde
gerçeklefltirildi. ABD California Üniversitesi
Sinir Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Dr.
Volkan Coflkun konuk konuflmac› idi. Dr.
Coflkun, kendi çal›flma alan› ile ilgili olan
"Kanser Kök Hücreleri ve Beyin Tümörlerinin
Epigenetik Regülasyonu" bafll›kl› bir
konferans verdi. Toplant›y› Ankara
Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Enstitü
Kurulu ve Yönetim Kurulu ile de¤iflik
üniversite ve kurumlardan kat›lan 250
civar›nda bilim insan› aktif kat›l›mla izledi.
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Ankara Üniversitesi
‹kinci Nanoteknoloji
Günleri
AAnkara Üniversitesi Nanoteknoloji

Toplulu¤u taraf›ndan 17-18 Nisan 2010
tarihleri aras›nda bu y›l ikincisi
gerçeklefltirilen "Nanoteknoloji Günleri" adl›,
iki gün süren etkinlik, ö¤rencilerden ve
ö¤retim elemanlar›ndan yo¤un ilgi gördü.
Toplant›lara, baflta Üniversitemiz ö¤rencileri
olmak üzere, Bilkent, ODTÜ, Hacettepe ve
Gazi Üniversitesi'nden lisans, yüksek lisans ve
doktora ö¤rencileri kat›ld›.

Mühendislik Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirilen toplant›da, Prof.
Dr. Murat Elçin “Doku Mühendisli¤i ve
Nanobiyoteknoloji”, Yrd. Doç. Dr. Dönüfl
Tuncel “Nano Yap›l› Organik Malzemeler”,
Doç. Dr. Nihal Aydo¤an “Moleküler
Nanoteknoloji, Surfaktantlar ve Uygulamalar›,
“Yrd. Doç. Dr. Ayfle Karakeçili “Doku
Mühendisli¤inde Nanolitografik Teknikler”,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r
“Nanomalzeme, Nanotel ve Uygulamalar” ve
“Dünyada ve Türkiye’de Nanoteknoloji”
konular›n› anlatt›.

Tüm konuflmalar› büyük bir dikkatle

dinleyip not alan kat›l›mc›lar, özellikle Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r'›n ''Dünyada ve
Türkiye’de Nanoteknoloji'' konulu
konuflmas›nda ülkemizin nanoteknoloji
alan›ndaki konumunu ve çal›flmalar›
dinleyince, nanoteknoloji alan›nda çal›flmak
için çok daha istekli duruma geldi. Verilen
aralarda, toplulu¤un kay›t masas›nda uzun
kuyruk olufltu ve kat›l›mc›lar toplulu¤a üye
olup, toplulukla birlikte hareket etmek için
adeta birbiriyle yar›flt›.

Konuflmalar›n tamamlanmas›ndan sonra
kat›l›mc›lar, Üniversitemizin sa¤lad›¤› araçla
Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezine
(UNAM) gidip yap›lan çal›flmalar› yerinde
gördü. Uzman rehber eflli¤inde, UNAM'› gezen
ö¤renciler, burada master ve doktora
yapabilmek için nelerin gerekti¤i hakk›nda da
ayr›nt›l› bilgi sahibi oldular.  

Topluluk Baflkan› Didem Y›ld›r›m ve
Baflkan Yard›mc›s› Eren Ulucan, ortaya ç›kan
tablo karfl›s›nda çok mutlu olduklar›n› ancak
as›l ortaya ç›karmak istedikleri tablonun
birçok parças›n›n daha eksik oldu¤unu dile

getirdi. Y›ld›r›m ve Ulucan, “‹ki gün süreyle
etkinli¤imize kat›labilmek için farkl› illerden
bize mailler geldi, Ankara'daki birçok
üniversiteden kat›l›m var ve bu y›l ikincisini
düzenledi¤imiz bu etkinli¤i bir ö¤renci
toplulu¤unun düzenledi¤ine birço¤u
inanam›yor. Etkinlikleri gerçeklefltirmemizde
bize bugüne kadar hep destek olan de¤erli
hocalar›m›z Prof. Dr. Ayla Çal›ml› ve Prof. Dr.
Nuray Y›ld›z'›n katk›lar› olmasa bu kadar yol
alamazd›k. Her y›l bir önceki y›l›n daha iyisini
gerçeklefltirme inanc›yla hareket ediyoruz ve
hedefimiz Türkiye çap›nda bir etkinlik olan
NANOTR'nin Ankara Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilmesidir” dediler.

Gerçeklefltirdikleri etkinliklerle ad›ndan
söz ettiren topluluk üyeleri, flu ana kadar 4 y›l›
geride b›rakan topluluklar›nda as›l
amaçlar›n›n, Ankara Üniversitesi
Nanoteknoloji Günleri'ni geleneksel hale
getirebilmek ve Nanoteknoloji konusunda
daha bilinçli bir üniversite gençli¤inin
yetiflebilmesi oldu¤unu söylediler.

ÜÜniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
en etkin topluluklar›ndan Genç

Mülkiyeliler Toplulu¤u’nun her y›l geleneksel
olarak kamu ve özel sektör kurulufllar›n›n
kat›l›m›yla düzenledi¤i “Kariyer Günleri ve ‹fl
Fuar›” 19-20 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. Kurumlar›n kendilerini
tan›tt›¤› fuara TRT, Siner Yurtd›fl› E¤itim
Dan›flmanl›k, Sosyal Güvenlik Kurumu,
Pricewaterhousecoopers, Albaraka Türk,
Maliye Bakanl›¤› Mali Suçlar› Araflt›rma
Kurulu, Gelirler Kontrolörleri, ‹fl-Kur, Karacan
Akademi, Ziraat Bankas›, Maliye Bakanl›¤›
Hesap Uzmanlar› Kurulu, Devlet Personel
Baflkanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kurulu, Kariyer
Dan›flma ve ‹nsan Kaynaklar› Gelifltirme
Derne¤i, Maliye Teftifl Kurulu, Rekabet
Kurumu, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›,
DPT ve Gümrük Müsteflarl›¤› kat›ld›.

Mülkiye Kariyer Günleri
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Dansla
Bafllad›

Kültür
Haftas›

17’nci
Geleneksel

ÜÜniversitemizde her y›l geleneksel olarak,
fakülte, yüksekokul ve konservatuvar

ö¤rencilerimizin kültürel ve sanatsal
etkinliklerini sergiledi¤i Kültür Haftas›’n›n
17’ncisi, 26-30 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi.

Etkinlikler kapsam›nda dans ve halk
oyunlar› gösterileri, söylefliler, atölye
çal›flmalar›, satranç turnuvalar›, resim,
foto¤raf ve ebru sergileri, belgesel film
gösterimleri, tiyatro ve konserler yer ald›.

Kültür Haftas›, 26 Nisan 2010 tarihinde
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Farabi
Salonu’nda yap›lan tören ve karma resim-
foto¤raf-minyatür-ebru-el sanatlar› sergisinin
aç›l›fl› ile Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi Salon
Danslar› Toplulu¤u’nun sundu¤u gösteriyle
bafllad›.

Törende bir konuflma yapan Üniversitemiz

Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin Cumhuriyetle özdeflleflmifl,
Cumhuriyetin de¤erleriyle bütünleflmifl bir
anlay›fla sahip oldu¤unu söyledi.
Ö¤rencilerimizin kültürel-sanatsal becerilerini
gelifltirecek etkinliklerin düzenlenmesine
büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr.
Talu¤, Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi’nin,
ö¤renci harcamalar›n›n son üç y›l içinde iki
kat artt›¤›n› da söyledi. Sa¤l›k Kültür ve Spor
Dairesi’nin çok çeflitli kültürel ve sanatsal
alanda kurslar düzenledi¤ini, ö¤renci
topluluklar›na ellerinden geldi¤ince katk›da
bulunmaya çal›flt›klar›n›, Üniversitemizi temsil
ettiklerinde de bütünüyle desteklediklerini
vurgulad›. Prof. Dr. Talu¤; "Ö¤renciye de¤er
ve sorumluluk veren anlay›fl›n Ankara
Üniversitesi’nde giderek köklenmekte
olmas›ndan k›vanç duyuyoruz" dedi.
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Cansuyu
Bayram›
ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin

geleneksel olarak her y›l Nisan ay›nda
düzenledi¤i Cansuyu Bayram›’n›n 6’nc›s›, 16
Nisan 2010 tarihinde ö¤renci konserleri,
halkoyunlar› gösterisi, çeflitli oyunlar, ö¤renci
topluluklar›n›n kendilerini tan›tt›klar›
etkinlikler ve Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
Bando Tak›m›’n›n sundu¤u konserle
gerçeklefltirildi. Ö¤rencilerin kendi aralar›nda
gitar çal›p flark›lar da söyledi¤i Cansuyu
Bayram›’nda, Ankara Üniversitesi’nin
fakülteleri ve yüksekokullar› aras›nda yap›lan
spor oyunlar›nda birinci olan Bayan Voleybol
Tak›m› da kazand›klar› kupay› Dekan Prof. Dr.
Ahmet Çolak’a sundu.

Azeri Kültür Günü
ÜÜniversitemizde lisans ve lisansüstü e¤itim

alan Azeri ö¤renciler, Azerbaycan
Büyükelçili¤i ve Üniversitemiz Yabanc›
Ö¤renci Ofisi’nin iflbirli¤iyle 9 Nisan 2010
tarihinde "Azerbaycan Kültür Günü" düzenledi.
Hukuk Fakültesi’ndeki etkinli¤e Üniversitemiz
yöneticileri ve Azerbaycan Büyükelçili¤i
yetkililerinin yan› s›ra Türk ö¤renciler de
kat›ld›. Etkinlikte slayt ve halk oyunlar›

gösterileri ile müzik dinletisi gerçeklefltirildi.
Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Üniversitemiz

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Yasemin O¤uz,
Azeri ö¤renciler ile Azerbaycan
Büyükelçili¤i’nin, bu etkinli¤in
gerçeklefltirilmesi için büyük destek
verdiklerini, bu tür çal›flmalarla Azerbaycan ile
Türkiye aras›ndaki ba¤lar›n daha da
kuvvetlenece¤ini kaydetti.

Ceride-i
Kantar
Ödülleri
Verildi
ÜÜniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin

en etkin topluluklar›ndan Birleflik
Hukukçular Kulübü’nün her y›l
geleneksel olarak, y›l›n en baflar›l›
isimlerine verdi¤i "Ceride-i Kantar
Ödülleri" sahiplerini buldu. Hukuk
Fakültesi’nde yap›lan törende Y›l›n
Hukukçusu Ödülü Dan›fltay Baflkan›
Mustafa Birden’e, Y›l›n Gazetecisi
Ödülleri Y›lmaz Özdil ile U¤ur
Dündar’a, Y›l›n Filmi Ödülü "Nefes:
Vatan Sa¤olsun" filmine, Y›l›n
Televizyon Program› Ödülü de
"Muhabbet Kral›" program› ile Okan
Bayülgen’e verildi.
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Nevruz Atefli
Elmada¤ MYO’da

Yak›ld›

ÜÜniversitemiz Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu Nevruz’u, 29 Mart 2010

tarihinde düzenledi¤i etkinlikle kutlad›.
Programa Elmada¤ Kaymakam› Ejder
Sar›çiçek, Elmada¤ Belediye Baflkan› Gazi
fiahin ve çok say›da daire amiri kat›ld›. 

Bahar›n müjdecisi olan Nevruzun
kutland›¤› programda aç›l›fl konuflmas› yapan
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ayhan fierbetçi,
geçmiflten gelen kültür de¤erlerimizi
yaflatman›n, unutulmufl de¤erlerimizi yeniden
gün yüzüne ç›karman›n ve gelecek kuflaklara
aktarman›n herkesin görevi oldu¤unu
belirterek; Nevruz’un Anadolu'da, Orta
Asya'da, Kafkasya'da, Orta Do¤u'da ve
Balkanlar'da ortak coflku ve benzer
etkinliklerle kutland›¤›n›, kardefl ülke ve
topluluklarla aram›zdaki tarihsel ve kültürel
ba¤lar› güçlendirdi¤ini, paylafl›mc› ve
bütünleyici yönleriyle insanlar›n
kaynaflmas›na katk›da bulundu¤unu söyledi.

Yo¤urt içinde alt›n bulma, yumurta
tafl›ma, çuval ile koflma ve halat çekme gibi
yar›fllar›n yap›ld›¤› programda e¤lenceli anlar
yafland›. Yo¤urt içinde alt›n bulma yar›fl›nda
baflar›l› olan dört ö¤renciye Elmada¤ Belediye
Baflkan› Gazi fiahin taraf›ndan alt›n hediye
edildi.

Yüksekokul ö¤rencilerinin önce gitar sonra
da ba¤lama ile yapt›¤› müzik dinletisi ile
devam eden program, Nevruz ateflinin
yak›lmas› ile sona erdi.

Cengiz Aytmatov Ödülü’nü
Prof. Dr. Çetin Ald›
ÜÜnlü Türk yazar› merhum Cengiz

Aytmatov’un an›s›n› ve ad›n› yaflatmak,
gelecek kuflaklara onu ve eserlerini
aktarabilmek amac› ile Giriflimci Sanat,
Edebiyat ve Bilim Adamlar› Toplulu¤u
(GASAT) Ödül Komisyonu baflkanl›¤›nca
verilen "Cengiz Aytmatov Edebiyat Ödülü”,
Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’e
verildi.

Ödül y›lda bir kez olmak üzere edebiyat,
kültür, sanat ve e¤itim alan›nda baflar›
göstermifl kiflilere veriliyor.

‹lki 2009’da Ankara Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Baflkan› Prof. Dr. Sad›k
Kemal Tural’a verilen ödülün ikincisi 26 Mart
2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Muzaffer Göker
Konferans Salonu’nda Üniversitemiz Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. Nurullah Çetin’e verildi.

Prof. Dr. Nurullah Çetin



KKTC’deki Eski Eserler
Koruma Alt›nda

AAnkara  Üniversitesi ile KKTC Çevre ve
Turizm Bakanl›¤› aras›nda Mart 2010’da

imzalanan yeni bir protokol çerçevesinde
Baflkent Meslek Yüksekokulu ö¤retim
üyelerinden Doç. Dr. Hande Kökten, KKTC Eski
Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlü¤ü’ne,
kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda
dan›flmanl›k yapacak. 

Üniversitemiz Baflkent Meslek
Yüksekokulu, Eser Koruma Program› ö¤retim
elemanlar› Doç. Dr. Hande Kökten ve Dr.
Cengiz Çetin taraf›ndan haz›rlanarak 2004-

2007 y›llar› aras›nda Girne Kalesi Müzesi’nde
uygulanan koleksiyon durum tarama ve depo
iyilefltirme, düzenleme projeleri ard›ndan, bu
kez de Lefkofla’da "Kültür Varl›klar› Koruma-
Onar›m Merkezi" kuruluyor. Merkezin teknik
donan›m›n›n seçimi ve kullan›l›r hale
getirilmesi, merkezde görev yapacak koruma
teknikerlerinin seçimi ve merkezin iflleyifli
hakk›nda hizmet içi e¤itim program› verilmesi
yan›s›ra, merkez tüzü¤ü ve koruma-onar›m
uygulamalar›na iliflkin teknik ilkelerin
belirlenmesi konular›nda da dan›flmanl›k

yapacak olan Doç. Dr. Kökten, KKTC’deki
merkezde görev yapacak ilk koruma meslek
elemanlar›n›n da Ankara Üniversitesi Baflkent
Meslek Yüksekokulu mezunlar› aras›ndan
seçilece¤ini bildirdi.

Lefkofla’da kurulmakta olan "Kültür
Varl›klar› Koruma-Onar›m Merkezi", 1974
Bar›fl Harekat›’ndan bu yana KKTC’de kurulan
ve ülkedeki tafl›nabilir kültür varl›klar›n›n
koruma-onar›m ifllemlerinin yap›labilece¤i ilk
modern ve donan›ml› koruma laboratuvarlar›n›
bünyesinde topluyor.

EEstonya Cumhurbaflkan›n›n efli Bayan Ilves,
16 Nisan 2010 tarihinde Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Anabilim Dal›’n› ziyaret etti.

Çocukluk ça¤› obezitesi, adolesanlar ve
sigara içiminin önlenmesi konular› hakk›nda
görüfl al›flveriflinde bulunan Bayan Ilves,
Yenido¤an Yo¤un Bak›m Bölümü ile
Hematoloji-Onkoloji Bölümleri’ndeki hasta
çocuklarla görüfltü ve T›p Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹lker Ökten ile Prof. Dr. Tomris
Türmen’den bilgi ald›.

Bayan Ilves’e klini¤i ziyareti s›ras›nda,
çocuk hastalardan birinin yapt›¤› resim
arma¤an edildi.

Estonya
First Lady’si
Üniversitemizde
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AAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

ö¤rencileri, Prof. Dr. Ça¤r› Erhan taraf›ndan
üçüncü s›n›fta verilen "Bölgesel Politika: Orta
Do¤u" bafll›kl› lisans dersi kapsam›nda,
D›fliflleri Bakanl›¤›m›z ve Üniversitemiz Sa¤l›k
Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤›’n›n
destekleriyle 09-15 Nisan 2010 tarihleri
aras›nda Suriye’ye bir gezi gerçeklefltirdi.
Geziye 41 ö¤renci ile Prof. Dr. Ça¤r› Erhan, Dr.
Gökhan Erdem, Arfl. Gör. Nuri Yeflilyurt ve
Arfl. Gör. Özge Özkoç kat›ld›.

Gezi kapsam›nda fiam, Hama, Humus,
Halep ve Antakya’da tarihi ve kültürel
mekanlar›n ziyaret edilmesinin yan› s›ra fiam
ve Halep Üniversiteleri’nde ortak akademik ve
sosyal etkinlikler gerçeklefltirildi. 

Ö¤rencilerimiz bölgeye iliflkin olarak
derste ald›klar› kuramsal bilgileri yerinde
gözlemleme flans› elde ettikleri gibi Suriyeli
ö¤rencilerle de sosyal ve akademik paylafl›m
imkan› sa¤lad›lar.

11 Nisan 2010 tarihinde fiam Üniversitesi
Tarih Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. Mehmet
Yuva taraf›ndan "Suriye Tarihi ve Bölgesel

Politika" ve Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ça¤r›
Erhan taraf›ndan da "Türk D›fl Politikas›n›n
Belirleyenleri" bafll›kl› konuflmalar yap›ld›.
Türkiyeli ve Suriyeli ö¤renciler sorduklar›
sorularla konuflmalara katk›da bulundular. 

13 Nisan 2010 Sal› günü ise Halep
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Halep
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›, Halep
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan› ve
Prof. Dr. Ça¤r› Erhan’›n Suriyeli ve Türkiyeli
ö¤rencilere hitaben yapt›klar› aç›l›fl
konuflmalar›n›n ard›ndan ö¤renci sunufllar›
gerçeklefltirildi. Ö¤rencilerimizden Müjde
Brahimi "Türkiye Siyasi Tarihi" ve Sabahaddin
Tarhan "Türkiye’nin Ortado¤u Politikas›"
bafll›kl› ‹ngilizce sunufllar yapt›lar. Halep
Üniversitesi’nden bir ö¤renci de Suriye’nin
tarihi ve kültürel varl›klar› üzerine bir sunufl
gerçeklefltirdi.

14 Nisan 2010 Çarflamba günü Antakya’da
Samanda¤› Kaymakaml›¤›m›z taraf›ndan
a¤›rlanan ö¤rencilerimiz, rehber eflli¤inde
ilçenin tarihi ve kültürel mekanlar›n› gezme
f›rsat› buldular.

Suriye’yi
Gezdi

Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü
Ö¤rencileri

Reflat Nuri’nin Eseri

Bulgaristan’da
Liste Bafl›

“Yaprak Dökümü”

ÜÜniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyat›

Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç. Dr. Hüseyin
Mevsim’in çevirdi¤i ve Sofya’da Locus
Publishing taraf›ndan yay›mlanan Reflat Nuri
Güntekin’in ölümsüz roman› Yaprak Dökümü
(ISBN 9789547831131) Bulgar okurlar›n
be¤enisini kazanarak kitap sat›fl listelerinde
ilk s›ray› ald›.

Bulgar televizyonunda gösterilen ayn› adl›
dizinin de etkisiyle son iki ayda eserin üçüncü
bask›s› yap›ld›.  

Türk edebiyat›n›n Bulgaristan’da
tan›t›lmas› için büyük u¤rafl veren Doç. Dr.
Hüseyin Mevsim’in çevirisiyle son bir y›l
içinde ülkenin seçkin yay›nevlerinde Mevlâna
Celâleddin Rumi’den Seçki (Janet 45, ISBN
9789544915346), Zülfü Livaneli’nin Mutluluk

roman›  (Janet 45, ISBN 9789544915667),
Feridun Andaç’›n Erguvan Bahçesi bafll›¤›
alt›nda toplanan öyküleri (CUM, ISBN
9789549171761), Hilmi Yavuz’dan Akflam ve
Çöl fiiirleri (CUM, ISBN 9789549171778)
okurlarla bulufltu. Ataol Behramo¤lu (fiiirler),
Tuncer Cüceno¤lu (Piyesler) ve Sunay Ak›n
(fiiir ve Denemeler) kitaplar› da bask›
aflamas›nda.
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“

Türkiye’deki Rusça
Ö¤retimini Anlatt›

Prof. Dr. Ayfle Dietrich
Macaristan’da

AAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat› Anabilim

Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ayfle Pamir Dietrich,
12-18 Nisan 2010 tarihleri aras›nda Erasmus
Program› dahilinde Macaristan’da, Szeged
Üniversitesi Juhász Gyula E¤itim Fakültesi
Modern Diller ve Kültürler Bölümü Rus Dili
Anabilim Dal›’nda, Eski Slavcan›n Ça¤dafl
Rusça üzerindeki yans›malar› ve Ça¤dafl

Rusçan›n gramerinin ö¤retilmesindeki
yararlar›, Türkiye’de Rusça ö¤retimi ve Türk
ö¤rencilerinin Rusçan›n fonetik, morfoloji ve
sentaks yap›s›nda karfl›laflt›klar› güçlükler
konulu dersleri verdi. Prof. Dr. Dietrich,
Szeged Üniversitesi’nde ayn› zamanda Rus
Dili Anabilim Dal›’n›n ö¤retim elemanlar›yla
tan›flma, verilen e¤itimi ve yöntemleri yerinde
tespit etme, kütüphaneleri inceleme f›rsat›na

sahip oldu. Szeged Üniversitesi’nin Rus Dili
Anabilim Dal› Baflkan›yla yap›lan
görüflmelerde ö¤renci say›s›n›n ikiden befle
ç›kar›lmas›na karar verildi. Ayr›ca, Macaristan
Pec Üniversitesi’nde  “Avrupa’n›n 2010 Kültür
Baflkenti’nde Rusça” konulu uluslararas›
konferansta “Ortak Slavca ve Eski Slavcan›n
Tüm Slav Dillerinin Ö¤retilmesindeki Önemi”
konulu bir bildiri sundu.

RRus Pilot-Kozmonot Yuriy Baturin,
Üniversitemiz Rektörlü¤ü, Rus Dili ve

Edebiyat› Anabilim Dal› Baflkanl›¤› ve  Rusya
Büyükelçili¤i’nin yapt›¤› organizasyonla 28
Nisan 2010 tarihinde "Y›ld›zlar Aras›nda
Rusça" bafll›kl› bir konferans sundu. 1960’l›
y›llarda kozmonot ve astronotlar›n, uzay
çal›flmalar›n›n çok h›zl› ilerleyece¤ini ve uzay
biletlerinin en k›sa zamanda sat›fla
sunulaca¤›n› düflündüklerini ancak bu hedefin
gerçekleflmedi¤ini söyledi. "Tüm ifllerde
oldu¤u gibi bu ifller de ilk zamanlar h›zl›
gelifliyor ama zamanla yavafllama oluyor"
diyen Baturin, uzay çal›flmalar›n›n yavafllama
nedeninin, ne yap›laca¤›n›n belirli olmamas›
oldu¤unu kaydetti. ABD’li astronotlar Ay’a
ABD bayra¤›n› diktikten sonra SSCB’nin Ay’la

ilgili projelerinin iptal edildi¤ini, günümüzde
Çin ve Hindistan gibi ülkelerin uzay
programlar›n›n, kendi baflar›lar›n› göstermek
ve uzaya ilk giden ülkelerden olma unvan›
almay› istemekten kaynakland›¤›n› da anlatan
Baturin, Ay’a ABD taraf›ndan inilmesinin
ard›ndan SSCB’nin de uzay istasyonlar›na
yo¤unlaflt›¤›n›, en baflar›l› istasyonlar›n da
M‹R’ler oldu¤unu kaydetti. ‹lk uzay
istasyonlar›nda çok say›da deney yap›ld›¤›n›
ve büyük sonuçlar elde edildi¤ini de belirten
Baturin, flimdiki uzay istasyonlar›n›n,
öncekilerin üç misli daha büyük oldu¤unu ama
iflletme masraflar›n›n da çok daha fazla
oldu¤unu söyledi. Rusya için uzay çal›flmalar›
alan›nda art›k ilginç bir fley kalmad›¤›n›,
ABD’nin de ilgisini giderek kaybetti¤ini
anlatan Baturin, Çin’in, Rusya’dan Soyuz
arac›n› sat›n ald›¤›n› ve bunu temel alarak
kendi arac›n› gelifltirdi¤ini belirterek, "Ruslar
40 y›l önce uzaya nas›l gidiyorlarsa Çin’li
astranotlar da o flekilde gidiyor" dedi. Uzaya
gitmenin her insan› korkutaca¤›n›,
"korkmuyorum" diyenin yalan söyleyece¤ini de
belirten Baturin, ABD’liler Ay’a giderken
yapt›klar› tüm konuflmalar›n SSCB uzmanlar›
taraf›ndan dinlendi¤ini de anlatt›. Rus
ekonomisinin yeni uzay gemileri yapmaya
uygun olmad›¤›n›, ABD’nin de yeni tip
araçlardan vazgeçip Apollon tipi araçlara
döndü¤ünü sözlerine ekledi.

Aya Ç›kt›klar›nda
Amerikal›lar› Dinledik”

Rus Kozmonot Baturin
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Norveçli
Akademisyenler
Difl Hekimli¤i
Fakültesi’nde

NNorveç Oslo Üniversitesi Difl Hekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Pal Brodin ve

Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr. Morten Rykke, 15-
16 Nisan 2010 tarihlerinde Üniversitemiz Difl
Hekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Adnan
Öztürk’ü  ziyaret ettti. 

Norveçli konuklar›m›z bu süre zarf›nda Difl
Hekimli¤i Fakültesi’nin lisans ve lisanüstü
e¤itimi hakk›nda ve kliniklerin iflleyifli
konusunda detayl› olarak bilgilendirildiler.

Üniversitemiz Difl Hekimli¤i Fakültesi’nin
koflullar›ndan çok olumlu olarak
etkilendiklerini ve bu ziyaretin çok faydal›
katk›lar›n›n oldu¤unu belirten Norveçli
akademisyenlerle, lisans ve lisansüstü
ö¤renci de¤iflimi programlar› konusunda ön
görüflmeler yap›ld›; Erasmus De¤iflim
Program› Çerçevesinde giriflimlerde
bulunulabilece¤i konusunda mutabakata
var›ld›.

AAlmanya’n›n Kuzey Rehn WestFalen
Eyaleti E¤itim Bakanl›¤›, eyalette görevli

Türkçe ö¤retmenlerinin Ankara Üniversitesi
TÖMER’in UTS Sertifikas›n› alabilmesi için bir
çal›flma bafllatt›.  Çal›flmalar›n bafllang›ç
toplant›s› 24 Mart 2010 günü Münster ilinde
yap›ld›. Toplant›ya TÖMER’i temsilen Merkez
Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ile birlikte
Kuzey Rehn WestFalen Eyaleti’nin E¤itim
Bakanl›¤› temsilcileri, Münster Baflkonsolosu,
E¤itim Ateflesi ve bölgede görev yapan
ö¤retmenler kat›ld›. Toplant›da al›nan kararlar
do¤rultusunda 15 Nisan 2010 tarihinde, 20’ye
yak›n okuldan 60 civar›nda ö¤retmen ve 16
yafl üstü ö¤renci UTS s›nav›na girdi. Kuzey
Rehn WestFalen Eyaleti E¤itim Bakanl›¤›
TÖMER UTS C1 sertfikas›n›, Bakanl›k
bünyesinde çal›flan bütün Türkçe
ö¤retmenleri için aranan bir belge olarak
tan›yacak. Pilot uygulama olarak uygulanacak
s›navlardan sonra baflta Türkçe ö¤retmenleri
olmak üzere 16 yafl üstü ö¤renci ve
yetiflkinler UTS s›nav›na girip düzeylerine
göre TÖMER UTS Temel (A2), Orta (B1) ve
Yüksek (C1) Sertifikalar›n› edinme flans›
bulacak. Çal›flman›n sonraki aflamas›, UTS’yi
Almanya’da yaflayan okul ça¤›ndaki 16 yafl
alt› ö¤renciler için gelifltirip uygulamak
olacak. Böylece UTS, Alman okullar›nda ikinci
dil olarak okutulmaya bafllanan Türkçe için dil
becerilerinin ölçüldü¤ü ve izlendi¤i bir araç
haline gelecek. 

TÖMER-UTS
Almanya’da
Uygulan›yor

Prof. Dr.
Ertan Anl›
Uluslararas› fiarap
Yar›flmas›nda
Jüri Üyesi

ÜÜniversitemiz Mühendislik Fakültesi G›da
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Ertan Anl›, 3-5 Mart 2010 tarihleri
aras›nda Yunanistan’da gerçeklefltirilen
"Uluslararas› 10. Selanik fiarap Yar›flmas›"nda
jüri üyesi olarak yer ald›. Yar›flmada
Yunanistan, Brezilya, Slovakya, Fransa,
‹spanya, ‹talya ve Portekiz gibi ülkelerden 833
flarap yar›flt›.
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ÜÜniversitemiz ö¤retim üye ve mezunlar›n›n
oluflturdu¤u Fatma Gülnar Atölyesi

Grubu’nun "Karma Resim Sergisi" 5 Nisan
2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Kültür ve
Sanat Evi’nde (ANKÜSEV) sanatseverlerin
be¤enisine sunuldu.

Ço¤unlu¤unu ö¤retim üyelerinin
oluflturdu¤u resim grubunda Asuman
Karakaya, Asuman Kocatürk, Bilgehan Do¤ru,
Cengiz Güven, Çi¤dem Güngör, Esin Ak›, Esen
Erdo¤an, Fatma Gülnar McCann, Gülin
Güvendik, Gülgün Ozansoy, Huriye ‹ztan, Oya
Evirgen, Ömer Akkafl, Sevgi fiar, Semra Ener,
Yüksel Saran ve Zülfikar Gülnar bulunuyor.

Ö¤retim Üyelerinin
Resimleri Sergilendi

AAnkara Üniversitesi’nin Tando¤an Merkez
Yerleflkede bulunan Türkiye’nin en büyük

Kapal› Olimpik Yüzme Havuzu, 23-25 Nisan
2010 tarihleri aras›nda düzenlenen
“1. Uluslararas› Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sutopu Turnuvas›”na ev sahipli¤i yapt›.

Türkiye’nin yan› s›ra ‹ngiltere, Ukrayna ve
Belarus sutopu tak›mlar›n›n kat›ld›¤›
turnuvan›n son gününde Ukrayna ile
karfl›laflan Türkiye tak›m›, bafltan sona üstün
götürdü¤ü maç› 15-2 galip tamamlayarak
flampiyon oldu.

Turnuvada ‹ngiltere ikinci, Belarus üçüncü
ve Ukrayna da dördüncü oldu. 

Türkiye Sutopu Milli Tak›m› Antrenörü
Sinan Turunç, oynad›klar› son alt› uluslararas›
turnuvan›n beflini kazand›klar›n›, bunun da
tak›m›n kendine güvenini artt›rd›¤›n› söyledi.

Uluslararas›
Sutopu Yar›flmas›na
Ev Sahipli¤i Yapt›k



10’uncunun, 20’ncinin olaca¤›na iflaret
ediyor" dedi. Üniversitemiz
ö¤rencilerinin meslek ve alan
yeterlilikleri kadar gelece¤e yönelik
beceri kazanmalar›na büyük önem
verdiklerini ve ö¤renci etkinliklerini
desteklemeye çal›flt›klar›n› da anlatan
Prof. Dr. Talu¤, festivali düzenleyen
Da¤c›l›k Birimi’nin ba¤l› oldu¤u Aç›k
Hava Sporlar› Koordinatörlü¤ü’nün
yönetici ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Koray Haktan›r’›n
çal›flmalar›ndan da övgüyle
söz etti. Onun, 26 y›ld›r
ö¤rencilere destek
oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Talu¤, ö¤rencilere
destek olan hocalar
aç›s›ndan zengin
ve deneyimli bir
üniversite oldu¤umuzu söyledi ve sözlerini
"Da¤daki yaflama bakmak çok farkl› bir fley.
Bu festivalle, kat›l›mc›lar›n da¤ kültürünü
yak›ndan tan›yaca¤›na inan›yorum" dedi.

Prof. Dr. Koray Haktan›r da bu festivalin
Ankara’da ilk kez ve Ankara Üniversitesi’nin
öncülü¤ünde yap›lmas›n›n gurur verici
oldu¤unu söyledi. Bu tür faaliyetlere kat›lan
ö¤rencilerin yaflama daha iyi haz›rland›klar›n›
kaydetti.

Da¤ Kültürü Derne¤i Baflkan› Murat
Y›lmaz ise da¤ kenti olmayan ‹stanbul’da
bafllayan bu hareketin Anadolu’ya yay›lmas›

konusunda bu etkinli¤in çok önemli oldu¤unu
belirtti.

Festival kapsam›nda Ersin Alok, Sönmez
Targan, Muzaffer Erol Gez, ‹smet Ülker’in
katk›lar›yla Türkiye da¤c›l›k tarihi ve geliflim
sürecini konu alan  “Da¤lardan Gelen Zaman”
adl› söylefli gerçeklefltirildi. Everest’e ilk kad›n
t›rman›fllar›n› gerçeklefltiren Ordos Sporcular›
ile yap›lan “Ordos&Everest’te Ekip Olmak”
adl› söylefliyle, t›rman›fl›n heyecan›na, uzun
bir aradan sonra do¤aseverler yeniden ortak
oldu. Ersin Alok ise “da¤ ve Sanat” konulu bir
sunum ve söylefli yapt›.
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1. Ankara Da¤ Filmleri
Festivali’ni Düzenledik

Prof. Dr. Osman ‹lhan,

Dünya Golf fiampiyonas›”
Düzenleme Kurulu’nda

AAnkara Üniversitesi Da¤c›l›k Birimi ve Da¤
Kültürü Derne¤i, 9-10-11 Nisan 2010

tarihleri aras›nda ortaklafla olarak "1. Ankara
Da¤ Film Festivali (ADFF)" düzenledi. Festival
kapsam›nda gösterilen filmler, da¤
merakl›lar›na dünyadan ve ülkemizden da¤
havas›n› getirirken, do¤al güzelliklerimizin
karfl› karfl›ya kald›¤› tehlikelere de dikkat
çekmeyi amaçlad›. 

Festivalin bafllang›c›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, bu festivalin içinde "Birinci"
ad›n›n olmas›n›n çok önemli oldu¤unu
belirterek, "Birinci olmak, yarat›c›l›k ve yenilik
kadar bir iddiay› da ortaya koyuyor.

ÜÜniversitemiz T›p Fakültesi Hematoloji
Bilim Dal› ö¤retim üyesi ve Hücresel

Tedavi ve Rejeneratif T›p Derne¤i baflkan›
Prof. Dr. Osman ‹lhan, 2012 y›l›nda
Antalya’da yap›lacak olan “Dünya Amatörler
Golf fiampiyonas›”n›n Düzenleme Kurulu’na
seçildi. Ayn› zamanda Türk Golf Federasyonu
(TGF) sa¤l›k komisyonunun baflkan› olan Prof.
Dr. Osman ‹lhan, GLOR‹A Golf Klubü  ve
Avrupa Golf  Birli¤i’nin (EGA) üyesi olarak
görev yap›yor.

Kemik ili¤i nakli, aferez, kök hücre
çal›flmalar› ile tan›nan Prof. Dr. Osman ‹lhan,
golf sporunun insan sa¤l›¤› üzerine olumlu
etkileri oldu¤unu ifade ediyor. Amac›n›n,
Ankara’ya uluslararas› golf klübü
kazand›rmak oldu¤unu söyleyen Prof. Dr.
‹lhan, geriatrik hematolojik onkoloji’de golfun
etkileri üzerinde araflt›rma yap›yor.

“

Prof. Dr. Koray Haktanır



Plaj
Voleybolunda

Türkiye
fiampiyonuyuz

TTürkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu
Baflkanl›¤› taraf›ndan 26-29 Nisan 2010

tarihleri aras›nda Alanya’da gerçeklefltirilen
“Türkiye Üniversiteleraras› Plaj Voleybolu
fiampiyonas›”na kat›lan Üniversitemiz bayan
ve erkek plaj voleybolu tak›mlar› önemli
baflar›larla döndü.

Bayan tak›m›m›z (Burcu Bafler-Öznur
M›zrak) finalde Gazi Üniversitesi ile karfl›laflt›
ve ilk seti kaybederek 1-0 geri düfltü¤ü
müsabakay› 2-1 kazanarak Türkiye fiampiyonu
oldu. Erkek tak›m›m›z (Mustafa Kavaz-Sabit
Karaa¤aç) ise finalde Dumlup›nar Üniversitesi
ile karfl›laflt› ve ilk iki seti kaybederek Türkiye
ikincisi oldu.

Organizasyonda görevli hakemler
taraf›ndan gerçeklefltirilen oylama sonucunda
ise bayanlarda Burcu Bafler, turnuvan›n en
teknik bayan sporcusu, erkeklerde ise
Mustafa Kavaz turnuvan›n en centilmen
sporcusu seçildi.


