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Yeni E¤itim-Ö¤retim Y›l› Baﬂl›yor

Cumhuriyetin Öncü Üniversitesi...

REKTÖRDEN

Sevgili Ankara Üniversiteliler,
‹ki ayl›k bir aradan sonra hem yeni bir akademik y›la hem de Ankara Üniversitesi
Bülteni arac›l›¤›yla sizlere yeniden "merhaba" demenin heyecan› ve mutlulu¤u
içindeyim.
Aradan geçen iki ay, bizim için yo¤un bir çal›ﬂma dönemi oldu. Üniversitemizin
2010-2011 akademik y›l›na yeni projelerle, önemli geliﬂmelerle ve büyük ad›mlarla
baﬂlang›ç yapmas› için çal›ﬂmalar›m›za devam ettik. Ve bu y›l da Ankara
Üniversitesi ailesine kat›lan 8000’i aﬂk›n yeni ö¤rencimizi büyük bir coﬂkuyla
karﬂ›lamak ve sevgiyle kucaklamak için tüm haz›rl›klar› tamamlad›k.
Toplumla bütünleﬂen bir Üniversite olmam›z›n en güzel ve geleneksel
örneklerinden biri olan “Hasat Bayram›”n› yerel yöneticilerimiz ve çiftçilerimizle
birlikte Ziraat Fakültesi Haymana Çiftli¤i’nde kutlad›k. Ankara Üniversitesi’nin
toplum ve bilim alan›nda yeni bir öncülü¤ü olan ve ülkemizin ilk jeopark, jeoturizm
uygulamas› olarak tarihe geçen K›z›lcahamam-Çaml›dere Jeopark Projesi’nin ilk
aﬂamas›n› turizme açt›k. Bunlar›n yan› s›ra yaz döneminde yine sosyal sorumluluk
projelerimize h›z verdik, yeni akademik y›l için anlaml› iﬂbirliklerine ad›m att›k.
Nitelikleriyle bilim dünyas›nda her zaman bir ad›m önde olmam›z› sa¤layan
akademik kadromuzun de¤erli ve seçkin üyelerinin uluslararas› baﬂar›lar›yla,
ald›klar› ödüllerle bir kez daha gururland›k. Geride b›rakt›¤›m›z aylarda
uluslararas› düzeyde gerçekleﬂtirdi¤imiz akademik iﬂbirliklerine yenilerini ekledik.
Çok say›da yabanc› konuk a¤›rlad›k. Konuklar›m›zla ortak bilimsel çal›ﬂmalar›n,
ortak e¤itim programlar›n›n, ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iﬂiminin temellerini
att›k.
Cumhuriyetimizin tarihi ve de¤erleriyle özdeﬂleﬂen Ankara Üniversitesi’nin
2010-2011 akademik y›l› aç›l›ﬂ töreni 4 Ekim 2010 günü, bu y›l 75’inci kuruluﬂ
y›l›n› kutlayan DTCF’de yap›lacak. KKTC Cumhurbaﬂkan› Derviﬂ Ero¤lu’nun
onurland›raca¤› törende sizlerle birlikte olmaktan k›vanç duyaca¤›m› bilmenizi
istiyorum. Yeni akademik y›l›n Üniversitemiz ailesine, sevgi, bar›ﬂ ve ayd›nl›k
günler getirmesi dile¤iyle...
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Kapak

“Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin
üstünde bir makam yoktur. Öğretim üyeleri
içinde de yönetime yakınlık ya da uzaklık
açısından hiçbir fark yoktur. Öğretim
üyelerimizle Üniversitemizin hedeflerine omuz
omuza birlikte yürümek konusunda
son derece kararlıyız.”

Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ;

“Özgür ve Eleﬂtirel
Düﬂüncenin Anavatan›d›r
Ankara Üniversitesi”
amac›yla mekan de¤iﬂikli¤i için çal›ﬂ›yoruz.
Ankara Üniversitesi 64. y›l›nda yeni
yeni yap›lar gerçekleﬂtirdik, çeﬂitli etkinlikler
Üniversitemizin kuruluﬂ y›l› aç›s›ndan en eski
akademik döneme baﬂl›yor…
düzenledik. Bana göre att›¤›m›z ilk ad›m, en
fakültesi olan Veteriner Fakültemizin ça¤daﬂ
önemlisiydi. Bu ad›m, Üniversitemizin atama
E¤itim-ö¤retim y›l› 20 Eylül 2010 Pazartesi
bir Hayvan Hastanesine kavuﬂturulmas› da
ve yükseltilme ilkelerine bu alan› dâhil etmek
günü aç›l›yor. Yeni kay›t olan ö¤rencilerimize
gündemimizin öncelikli konular› aras›ndad›r.
oldu. Böylece, toplumla buluﬂman›n ö¤retim
yönelik Üniversite Yaﬂam›na Giriﬂ Program›n›
Dil e¤itimi alan›nda ülkemizin en tan›nm›ﬂ
üyelerinin ana görev ve sorumluluklar›ndan
bu y›l ikinci kez üniversite düzeyinde hayata
ve en büyük üniversite kuruluﬂu olan TÖMER
birisi olarak benimsendi¤i ortaya kondu.
geçiriyoruz. Bu çerçevede, yaklaﬂ›k 8000
yeni at›l›mlar›n çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Baﬂka bir ifadeyle, toplumla buluﬂman›n
ö¤rencimizle 21 Eylül 2010 Sal› sabah›
Özellikle uzaktan e¤itimden yararlanma ve
Ankara Üniversitesi ö¤retim üyeleri için
Tando¤an Yerleﬂkemizde toplan›yor, önce
Uzaktan Türkçe S›nav› (UTS) konusunda k›sa
nitelikli uluslararas› yay›n gibi özendirilen
Bilim Ateﬂi yak›yor ve ard›ndan hep birlikte
davran›ﬂlardan birisi oldu¤u kay›t alt›na al›nd›. sürede güzel geliﬂmeleri ve baﬂar›lar› sizlerle
Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna,
paylaﬂaca¤›m›za inan›yorum.
Çocuk Üniversitesi, Ankara Çal›ﬂmalar›
An›tkabir’e gidiyoruz.
Bilgi toplumunun eﬂi¤inde "yaﬂam boyu
Geleneksel "Akademik Y›l Aç›l›ﬂ Töreni" bu Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER),
e¤itimin" giderek önem kazanmas›,
Kalk›nma Çal›ﬂmalar› Araﬂt›rma ve
y›l 4 Ekim 2010 Pazartesi günü
ANKÜSEM’i bir toplumla buluﬂma platformu
Uygulama Merkezi (AKÇAM),
gerçekleﬂtirilecek. Törenimizi 75.
i’ni
s
e
lt
ü
k
a
olarak her gün daha de¤erli k›l›yor.
toplumla buluﬂma ve topluma
kuruluﬂ y›l›n› kutlamakta olan Dil ve
“Tıp F
in
ANKÜSEM’in büyük bir geliﬂim ve baﬂar›
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde yapaca¤›z. desteklemek iç hizmet alan›ndaki yeni
a
b
çizgisini sürdürmekte oldu¤unu k›vanç
yap›lanmalar
olarak
Onur konu¤umuz Kuzey K›br›s Türk
a
ç
n
yoğu
”
duyarak izliyorum.
Üniversitemize
kazand›r›ld›.
Bu
Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› Say›n Derviﬂ
z
u
r
harcıyo
Geçen sene "toplumsal sorumluluk
sene bu kuruluﬂlar›m›z›n ses
Ero¤lu olacak. “Aç›l›ﬂ Dersi”ni ise Hukuk
projeleri" kapsam›nda baz› öncü giriﬂimlerimiz
getirecek çal›ﬂmalar yapaca¤›na inan›yorum.
Fakültemizin önceki dekanlar›ndan Prof.
oldu. Hükümlü ve tutuklu kad›nlar ve
Geçen y›l Teknoloji Geliﬂtirme Bölgemizi
Dr. Lale Sirmen verecek. Dersin konusu
çocuklara yönelik e¤itimsel etkinlikler ve
tamamlad›k ve hizmete açt›k. Buras›n›
"Hukuk Devrimi ve Ankara Üniversitesi". Tüm
sa¤l›k taramalar› yürüttük. Özellikle, hükümlü
ülkemizin en etkin ve verimli çal›ﬂan
ö¤retim üyesi arkadaﬂlar›m› bu törende
çocuklara yönelik bilgisayar e¤itmenli¤i
teknoparklar›ndan birisi haline getirmenin
görmekten mutlu olaca¤›m.
kursumuz duygu yüklü bir baﬂar› öyküsü oldu.
Üniversitemiz yeni akademik y›la hangi
planlar›n› yap›yoruz.
Toplumsal sorumluluk alan›nda ö¤rencilerimiz
yeniliklerle merhaba demeye haz›rlan›yor?
Ankara Üniversitesinin sa¤l›k hizmeti
de önemli projeler gerçekleﬂtirdiler. Ö¤renci
veren kuruluﬂlar›, toplumla buluﬂman›n en
Ankara Üniversitesi yeni akademik y›la
Konseyinin "Halk›n Üniversitesi" projesinden
yo¤un ve en anlaml› biçimde yaﬂand›¤›
yeni umutlar ve yeni coﬂkularla baﬂl›yor.
k›vanç duyduk. Bu sene tüm
birimlerimizdir. T›p Fakültemiz
Üniversitemiz, köklü bir Cumhuriyet ç›nar›
lisans ö¤rencilerimizi kapsayacak
Hastanelerinin yaﬂanan ola¤anüstü güç
olarak taﬂ›d›¤› de¤erlere daima sahip ç›karak
iz
item
“Ünivers
kredili bir "Toplumsal
koﬂullarda sürdürülen hizmetlerinin
her y›l kendisini yeniliyor, kendisini aﬂmaya
ir
çağdaş b
Sorumluluk Dersi" oluﬂturarak,
desteklenmesi için üniversite yönetimi
çal›ﬂ›yor. Tarihimizin ve ola¤anüstü akademik
Ankara Üniversitesi’ni
olarak elimizden gelen tüm katk›lar›
birikimimizin bize sa¤lad›¤› özgüveni,
hayvan
e
in
s
e
n
a
t
"toplumsal sorumluluk
gerçekleﬂtiriyoruz, yo¤un çaba harc›yoruz.
toplumumuza ve insanl›¤a hizmet için her y›l
s
ha
alan›nda en az bir etkinli¤e
Uzun y›llar›n rüyas› olan Çocuk Hastanesini kavuşacak”
artan bir sorumluluk duygusu, baﬂar›, istek ve
kat›lmadan mezun olunamayan
T›p Fakültemize iki y›l içinde
kararl›l›kla bütünleﬂtiriyor, yeni hedeflere
üniversite" haline getirebilmek için
kazand›rabilmek için büyük bir çal›ﬂma
yöneliyoruz.
çal›ﬂaca¤›z.
Bu y›l hangi alanlarda yo¤unlaﬂmay›
içerisindeyiz.
Ankara Üniversitesi’ni Cumhuriyetimizin
planl›yorsunuz?
Diﬂ Hekimli¤i Fakültemizde hem artan
en anlaml› eserlerinden olan Baﬂkent
kontenjanlar›n yaratt›¤› e¤itim mekân›
Öncelikle "toplumla buluﬂma" üzerinde
Ankara’n›n kültür ve sanat yaﬂam›na daha
yetersizli¤ini gidermek, hem de toplum
durmak isterim. Geçen iki y›lda "toplumla
fazla katk› yapan, daha fazla iz b›rakan bir
hizmetini daha iyi koﬂullarda sunabilmek
buluﬂma" konusunda önemli mesafeler ald›k,
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ve yarat›c› yay›nlar arac›l›¤›yla
bilim kurumu haline getirmek için çok daha
gerçekleﬂtirecektir. Bu farkl›l›k, sadece yay›n
fazla çal›ﬂmam›z gerekiyor. Bu çerçevede 1
politikas›nda de¤il bir yay›nevinin temel
Ekim 2010 tarihinde aç›l›ﬂ› yap›lacak "Kara
unsurlar› olan tasar›m, üretim, da¤›t›m ve
Kalpakl› Kent: Ankara" sergisini Baﬂkent’e
pazarlamada da gözetilecek özen ve
getirmekten mutluluk duyuyoruz.
profesyonel yaklaﬂ›mla ortaya konulacakt›r.
Kuﬂkusuz, 2011 y›l›n›n ilk aylar›nda temeli
at›lacak "Ankara Üniversitesi Kültür ve Kongre Umudumuz, ufkunu sürekli geliﬂtirerek
Merkezi" Ankara’n›n kültür ve sanat yaﬂam›na Türkiye’deki üniversite yay›nc›l›¤›n› dünya
standartlar›na taﬂ›yan bir
çok önemli zenginlikler katacakt›r.
yay›nevine sahip olmakt›r.
Bas›nda çok yer alan Jeopark
i
s
e
it
s
r
Uzaktan e¤itim
Projesi de bir topluma hizmet
ive
nkara Ün
e
’d
e
k
o
n
usundaki geliﬂmeler?
çal›ﬂmas› olarak nitelendirilebilir “A
iy
k
r
ü
T
ri
Yayınevi,
le
k
e
n
Evet, var. Hem de çok
mi?
r
ö
kadar
şimdiye
önemli.
Uzaktan e¤itim
Hiç kuﬂkusuz evet. Ülkemizin
ş devlet
görülmü
alan›nda iki y›ld›r program
ilk jeopark ve jeoturizm
esi
baz›nda yenilikler yaﬂand›.
uygulamas› olarak tarihe geçen
üniversit
klı,
inden far
r
le
v
e
.”
ın
K›z›lcahamam- Çaml›dere Jeopark
tır Üniversitemizin ilk uzaktan
yay
m olacak
u
r
u
k
ir
e¤itim önlisans programlar›
Projesi, Ankara Üniversitesi’nin
öncü b
hayata geçirildi. Bu e¤itim-ö¤retim y›l›nda
toplum ve bilim alan›nda yeni bir
yine üniversitemizin ilk uzaktan e¤itim yüksek
öncülü¤üdür. Bu proje, bilimsel çal›ﬂmalar
lisans program›n› gerçekleﬂtiriyoruz. Bu
sürdürebilmek için jeolojik miras›n
program›n haz›rl›klar› tamamland›. ﬁimdi art›k
korunmas›n› ve jeoturizm yoluyla proje
yap›sal dönüﬂüme haz›r oldu¤umuza
alan›ndaki halk›n kalk›nmas›n› amaçlayan ve
inan›yorum. Bu y›l içinde Ankara Üniversitesi
bu anlamda bilim ile yerel kalk›nmay›
Uzaktan E¤itim Fakültesi’ni ve ona ba¤l›
bütünleﬂtiren bir giriﬂimdir. Bu proje
Meslek Yüksek Okulunu kuraca¤›z. Biz bu yeni
kapsam›ndaki çal›ﬂmalar›m›z›, proje her
fakültenin ad›n› "e-ö¤renme fakültesi" olarak
yönüyle tamamlanana kadar kararl›l›kla ve
düﬂünüyoruz. Ancak Türkiye’de bu isimde bir
inançla sürdürece¤iz.
fakülte olmad›¤› için bu isim için YÖK ne
Ankara Üniversitesi Yay›nevi konusundaki
düﬂünür bilemiyorum.
geliﬂmelerden söz eder misiniz?
Fakülte yap›lanmas›yla birlikte yepyeni
Üniversite yay›nevleri, üniversitelerin bilgi
alanlarda uzaktan e¤itim programlar›
birikimini, duruﬂunu, bilimsel yaklaﬂ›m›n› ve
açabilecek ve bu programlarda nitelik ve
uzmanl›k alanlar›n› genel okurla paylaﬂan
standartlar aç›s›ndan en ileri düzeyde e¤itim
kuruluﬂlar, baﬂka bir ifadeyle, akademik
sunabilece¤iz. E¤itim anlay›ﬂ›m›z; ö¤renenin,
dünyan›n d›ﬂa aç›lan pencereleridir.
istedi¤i zamanda, istedi¤i yerde ve istedi¤i
Yay›nevleri, ayn› zamanda üniversitelerin
h›zda ö¤renmesine olanak veren "eﬂzamans›z"
sayg›nl›¤›n› art›ran ve sorumluluklar›n› yerine
uzaktan e¤itim yaklaﬂ›m›na dayal› olacakt›r.
getirmelerine katk›da bulunan kurumlard›r.
E¤itim temel olarak web tabanl› olmakla
Ankara Üniversitesi Yay›nevi, Türkiye’de
birlikte, çeﬂitli yöntemleri birlikte kapsayan
ﬂimdiye kadar örnekleri görülmüﬂ devlet
karma modeli hayata geçirmeye çal›ﬂ›yoruz.
üniversitesi yay›nevlerinden farkl›, öncü bir
Fakültemizde e¤itim yan›nda araﬂt›rma ve
kurum olacakt›r. Bunu, yüksek kalitede, kal›c›
dan›ﬂmanl›k hizmetlerine de önem verilecek.
de¤er yaratan, bilimsel, entelektüel, eleﬂtirel

Önümüzdeki akademik y›l›n gerek e¤itim
gerekse topluma hizmet alanlar›nda uzaktan
e¤itimden yararlanmada unutulmaz bir
dönüﬂüm y›l› olaca¤›na inan›yorum.
Önümüzdeki dönemde uluslararas›
aç›l›mlarla ilgili projeler nelerdir?
Uluslararas› aç›l›mlar aç›s›ndan bir
stratejik plan uyguluyoruz. Daha önce 2005
y›l›nda kat›ld›¤›m›z Avrupa Üniversiteler Birli¤i
De¤erlendirme Program› çerçevesinde followup için baﬂvurumuz kabul edildi. Bu süreçte,
haz›rlad›¤›m›z stratejiyi önce üniversite
düzeyinde kat›l›mc› bir tart›ﬂmaya açarak hep
birlikte rafine edece¤iz, daha sonra Avrupal›
meslektaﬂlar›m›z›n görüﬂ ve önerilerinden
yararlanaca¤›z.
Biliyorsunuz bu y›l ilk ‹ngilizce
programlar›m›z baﬂlad›. ‹çinde bulundu¤umuz
y›lda çeﬂitli yabanc› üniversitelerle ön
görüﬂmelerini tamamlad›¤›m›z "çift diploma"
programlar›n›n protokollerini tamamlayaca¤›z.
Çift diploma programlar›m›z aras›nda
Türkiye’de ﬂimdiye dek hiç hayata
geçirilmemiﬂ yeni bir modelin de bulundu¤unu
duyurmak isterim. Ancak bu yeni modeli
aç›klamak için henüz erken oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Kuﬂkusuz uluslararas›laﬂma alan›nda en
büyük at›l›m Ankara Üniversitesi’nin bir yurt
d›ﬂ› yerleﬂkesini açabildi¤imiz zaman
yapaca¤›z. Bunun en k›sa zamanda
gerçekleﬂmesi için yo¤un bir çal›ﬂma
içerisindeyiz. ‹nançl›y›z ve kararl›y›z.
Söylemek istedi¤iniz bir ﬂey...
Ankara Üniversitesi yo¤un bilimsel
çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂti¤i, özgür bir tart›ﬂma
ortam› olmaya devam edecek. Bülten’imiz
arac›l›¤›yla ö¤rencilerimize ö¤retim
üyelerimize ve tüm personelimize baﬂar›l›,
sa¤l›kl› ve mutlu bir yeni dönem diliyorum.
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Yeni E¤itim-Ö¤retim dönemiyle ilgili,
Rektör Yard›mc›lar›m›z›n görüﬂleri;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Halloran:
Ankara Üniversitesi; mesle¤ini iyi bilen,
toplumla bütünleﬂmiﬂ, de¤iﬂime aç›k, dürüst,
tarafs›z, gerçekleri konuﬂabilen, h›zl› ve
at›lgan, riskleri göze alabilen, hatalar› hemen
düzeltmeye çal›ﬂan, hakl› oldu¤u konularda
ödün vermeyen, farkl› olmaya cesaret
edebilen kiﬂiler olarak ö¤rencilerini hayata
haz›rlama konusunda kararl› bir kurumdur. Bu,
Üniversitemizin baﬂar› anlay›ﬂ›d›r ve bu
ülkeye borcudur.
Baﬂar› için de¤iﬂimi görmenin ve onu
uygulaman›n önemine inan›yorum. Nelerin,
nas›l de¤iﬂmesi gerekti¤ini saptamak için
önce bilgi, daha sonra istek ve uygulama
gerekiyor. Güçlü yanlar›m›z›n, f›rsatlar›m›z›n,

zay›fl›klar›m›z›n ve olanaklar›m›z›n neler
oldu¤unu bilmek çok önemli. Unutmayal›m ki
"nerede oldu¤unu bilen, mutlaka
ilerleyecektir." Tabii içten gelen kuvvetli bir
istekle.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel de¤erleri
çerçevesinde e¤itimini sürdüren Ankara
Üniversitesi; bar›nd›rd›¤› dinamik unsurlar›yla
hiç durmadan ilerleyebilecek güçtedir.
Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu,
idari personeli ve ülkesini seven gençleriyle,
belirlenen hedeflerine ulaﬂmak için yeni
ö¤retim y›l›nda da var gücüyle çal›ﬂaca¤›na
yürekten inan›yor ve tüm kadromuza bu yolda
kolayl›klar diliyorum.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz:
Yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›na baﬂlarken
yeni umutlar, hedefler ve ister istemez
sab›rs›z bir heyecan duyuluyor. Bu
ö¤rencilikte de, ö¤retim üyeli¤inde de böyle;
kuﬂkusuz yöneticiler için de ayn›.
Geçen y›la göz att›¤›mda üniversitemizin
geliﬂmesi için yo¤un çaba harcad›¤›m›z bir y›l
oldu¤unu ayr›ms›yorum. Bir yandan yeni
e¤itim programlar›, yeni birimler; öte yandan
eski programlarda yap›lan de¤iﬂiklikler. Bu y›l
beni en çok heyecanland›ran; bir y›l önce bir
filiz olarak Tando¤an Kampüsü’nün bahçesine
ekti¤imiz Çocuk Üniversitesi’nin köklenip genç
bir ç›nar olarak yeni dallar ve yapraklar
vermesi oldu. Kampüsümüz çocuk sesleriyle
ﬂenlendi; çocuklar›m›z diploma törenlerinde
mutlu, aileleri gururluydu. T›pk› lisanstan,
önlisanstan, yüksek lisans ve doktoradan
mezun olan ö¤rencilerimiz gibi. Bu etkinli¤in
Üniversitemizin topluma en önemli

hizmetlerinden biri oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bu y›l Üniversitemizin toplumla buluﬂma
projelerinin ürünlerinin al›nmaya baﬂlad›¤› y›l
olacak diye düﬂünüyorum. Bu nedenle hem
sosyal sorumluluk projelerimize hem de
de¤erler e¤itimine katk›da bulunacak
etkinlikler gerçekleﬂtirmek amac›yla
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz. Bu çal›ﬂmalar›n
temelinde; bir kent üniversitesi olman›n
gereklerinin, ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ini
oluﬂturan gençlere karﬂ› üstlendi¤imiz
sorumlulu¤un, Türk yüksek ö¤retimi için bir
model oluﬂturmak amac›yla kurulmuﬂ olman›n
yükledi¤i ve ö¤rencisiyle, ö¤retim eleman›yla,
idari personeliyle eksiksiz benimsedi¤imiz,
onurla kabul etti¤imiz ödev duygusunun
bulundu¤u aç›kt›r.
Tüm bu nedenlerle bu y›l da çal›ﬂaca¤›z;
çok çal›ﬂaca¤›z. Yorulmamak üzere, sevgiyle...

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Argun Karacabey:
Ankara Üniversitesi için geçti¤imiz 2 y›l
büyük yeniliklerin ve ilklerin yaﬂand›¤› bir
dönem olmuﬂtur. Bu yenilik ve ilklerin
geliﬂtirilmesi ve kurumsallaﬂt›r›lmas›n›n
yan›nda yeni geliﬂmelerin de önümüzdeki
dönemde yaﬂanmas› beklenmelidir. Ankara
Üniversitesi mevcut potansiyeli ile her gün
yeni bir geliﬂmeyi sa¤layabilecek durumdad›r.
Yap›lmas› gereken sadece bu potansiyeli
harekete geçirebilecek bir ortam›n
yarat›labilmesidir. Bu ortam›n yarat›labilmesi
öncelikle akademik personelin iﬂ güvencesi,
kadro gibi, ö¤rencilerin yemek, bar›nma ve
sosyal ortam gibi, idari personelin kiﬂisel

geliﬂim, sosyal olanaklar, eﬂitlik gibi
kayg›lar›n›n olmamas› ile sa¤lanabilecektir.
Bütün bu konularda iyileﬂtirmeler yap›lm›ﬂ
olmas›na karﬂ›l›k, baz› alanlarda henüz ideal
seviyeye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Önümüzdeki
dönemde de daha sa¤l›kl› geliﬂmeler
yaﬂayaca¤›m›za inan›yorum.
Ankara Üniversitesi, son 2 y›lda oldu¤u
gibi yine her akademik birimin özerkli¤ine ve
kiﬂili¤ine sahip ç›karak; akademik, idari
personeli ve ö¤rencisine ra¤men de¤il onlarla
birlikte daha iyiye ve daha ileriye giden bir
üniversite olmak için çal›ﬂacakt›r.
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Bilimsel Metin
Destekleme Birimi
A

nkara Üniversitesi Rektörlü¤ü bünyesinde
ﬁubat 2010’da kurulan Bilimsel Metin
Destekleme Birimi sayesinde,
akademisyenlerin bilimsel çal›ﬂmalar›n›
uluslararas› yay›nlarda yay›nlatmakta
karﬂ›laﬂt›klar› yabanc› dil engeli aﬂ›l›yor.
Ankara Üniversitesi’nde görevli ö¤retim
üyesi, ö¤retim görevlisi, araﬂt›rma görevlisi ve
okutmanlar taraf›ndan yabanc› dilde
haz›rlanan özgün bilimsel, teknik ve t›bbi
metinlere dilbilimsel ba¤lamda destek
hizmetinin sunulmas› amac›yla kurulan birim
büyük ilgi görüyor. Birimin çal›ﬂmalar›yla,
Ankara Üniversitesi bünyesindeki
akademisyenlerin uluslararas› bilimsel yay›n
üretme potansiyelinin yükseltilmesi
hedefleniyor.
Akademisyenler taraf›ndan dergiye veya
konferansa sunulacak metinlerin dilbilimsel
destekleme hizmeti sürecinden geçmesinin

amac› ise, metnin zay›fl›klar›n› gidererek
mümkün oldu¤u kadar uluslararas› dergilerin
ve konferanslar›n hakemlik prosedüründen
geçme potansiyelini yükseltmek. ‹nternet
ortam›nda hizmet sunan birimde, Ankara
Üniversitesi akademisyenleri ,kurumsal eposta ﬂifrelerini kullanarak sisteme giriﬂ
yapabiliyorlar.

Tercüme Bürosu De¤il
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ‹ngiliz Dili
ve Edebiyat› Anabilim Dal›’ndan Dr. Zeynep
Atayurt’un yöneticisi oldu¤u birimde, dokuz
uzman okuyucu görev al›yor. Çok az
üniversitede örne¤i bulunan birimin Ankara
Üniversitesi’nin yabanc› yay›n yapma
potansiyelinin de k›sa sürede artmas›na büyük
katk› sa¤lamas› hedefleniyor.
Bilimsel Metin Destekleme Biriminin bir
tercüme bürosu gibi düﬂünülmemesi

De¤erlendirme prosedürü,
‹dari De¤erlendirme ve Bilimsel
De¤erlendirme olarak iki etaptan oluﬂuyor
‹lk etapta metin aﬂa¤›daki kriterlere göre
de¤erlendirilir:
a. Yazar›n belirtilen kriterlere göre uygun
olup olmamas›. Metin ortak çal›ﬂmaysa,
yazarlar›n toplu olarak kriterlere göre uygun
olup olmad›¤›
Yazar, Ankara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi,
Ö¤retim Görevlisi, Araﬂt›rma Görevlisi,
Okutman› olmal›d›r. Metin, ortak çal›ﬂmaysa,
yazar veya yazarlar›n ço¤u Ankara Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi, Ö¤retim Görevlisi, Araﬂt›rma
Görevlisi, Okutman› olmal›(lar)d›r. Ankara
Üniversitesi mensubu olmayan
yazar/yazarlar›n baﬂvurular›, Ankara
Üniversitesi Rektörlü¤ü’nün belirleyece¤i
koﬂul ve ﬂartlar çerçevesinde BMD Birimi
taraf›ndan de¤erlendirilir.
b. Metnin, yazar›n doldurdu¤u Ön Talep
Formu’nu dikkate alarak, birimin amaçlar›na
ve prensiplerine göre uygun olup olmad›¤›
Metnin akademik dergiye, akademik
derleme veya konferans bildirisine yönelik bir
çal›ﬂma olmas› gerekmektedir. Metnin
amaçlanan yay›n ve sunuﬂ kapsam› Ön Talep

Formu’nda belirtilecektir.
c. Metnin, uzunluk ön kriterlerine göre
uygun olup olmad›¤›
Metin 1 sayfa ortalama olarak 250 kelime
olarak düﬂünüldü¤ünde; toplam 7.500
kelimeyi (30 sayfa) aﬂmamal›d›r.
‹kinci etapta metin, dil bilimsel kriterlere
göre de¤erlendirilir:
a. Metnin Ön Talep Formundaki nitelikleri
taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›
Birimin amac›, içerik aç›s›ndan gönderilen
metinlerin bilimsel de¤erini saptamak
de¤ildir. Ancak, Ön Talep Formunda belirtilen
amaçlara uygun olmayan bir metin veya
bilimsel, teknik ya da t›bbi nitelikleri
taﬂ›mayan bir metin BMD Birimi taraf›ndan
reddedilebilir.
b. Metnin dilbilimsel kriterlere uygun olup
olmad›¤›
Metnin toplam kelime say›s› üzerinden en
fazla %20-%30’unun desteklenmesi
öngörülür. Bu kritere göre dilbilim aç›s›ndan
yetersiz olan bir metin reddedilecektir.

gerekti¤inin alt›n› çizen birim yöneticileri,
birimde ‹ngilizce metin dilinin geliﬂtirilmesi
anlam›nda tam destek sa¤lad›¤›n›
vurgulad›lar. ‹htiyaç duyuldu¤u takdirde baﬂka
dillerde de hizmet verebilecek bir alt yap›ya
sahip olan birimde, ilerleyen zamanlarda farkl›
dillerde uzman okuyucular da hizmet verecek.
Yüksek ö¤renim istatistiklerine göre yay›n
potansiyeli itibariyle ilk üç s›rada yer alan
Ankara Üniversitesi, birimin destek hizmetiyle
yay›n yapma potansiyelini artt›rarak,
uluslararas› ölçekteki konumunu da üst
s›ralara taﬂ›maya haz›rlan›yor.
BMD Birimi’ne sunulan her metin belirli
ön yeterlilik kriterlerine göre de¤erlendirilerek
kabul ediliyor veya reddediliyor. Birimin temel
amac›na ulaﬂmas› için, bilimsel olmamalar› ya
da yay›n potansiyelleri daha düﬂük olmalar›
nedeniyle baz› metinler reddedilebiliyor.
BMD Birimi taraf›ndan kabul edilen her
metne sadece dilbilimsel aç›dan ve metinlerin
içeri¤ini etkilemeyecek bir ﬂekilde destek
sunuluyor. Destek hizmeti sunulan metinler,
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Baﬂkanl›¤›
bünyesindeki Online Yay›nevi’nde Çal›ﬂma
Notu (Working Paper) olarak yay›nlan›yor.

Bilimsel Metin Destekleme
Birimi’nden yararlanan ö¤retim
üyelerimizin görüﬂleri ise ﬂöyle:
Ziraat Fakültesi ö¤retim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru ﬁenel:
“‹ki yay›n›m için bu birimden hizmet
ald›m. On-line olarak bütün iﬂlemler
gerçekleﬂtiriliyor, bu büyük bir kolayl›k
sa¤l›yor. Sonuçlar da çok k›sa sürede
elime ulaﬂt›. Birimin hizmetinden gayet
memnun kald›m.”
E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç.Dr. Müge Artar
“Daha önce yurt d›ﬂ›na gönderdi¤im
iki metin için bu birimden hizmet ald›m.
Çal›ﬂmam› dergiye yollad›m, editör
kabulü de ald›. Çok memnun kald›m.
Yaln›zca tavsiye ettikleri düzeltmelerle
ilgili karﬂ›l›kl› yaz›ﬂma halinin daha
kapsaml› olmas›n› önerebilirim.
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Rektör Prof. Dr Talu¤;

“Ortak Araﬂt›rma Yapacak
Çiftçiler Ar›yoruz”
A

nkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin her
y›l geleneksel olarak Haymana Çiftli¤i’nde
düzenledi¤i Hasat Bayram›, Üniversitemiz ve
Gölbaﬂ›’n›n yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ile
yöre çiftçilerinin kat›ld›¤› etkinliklerle kutland›.
Bayram etkinlikleri kapsam›nda bir
konuﬂma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Ziraat Fakültesi’nin çiftlikler
ve iﬂletmeler zengini bir fakülte oldu¤unu
ancak mevcut alt› büyük iﬂletmeyi bir kamu
üniversitesinin olanaklar›yla yürütmenin de bir
mucize oldu¤unu belirtti. Üniversitelerin
oldu¤u gibi çiftliklerin de e¤itim, araﬂt›rma ve
toplum hizmeti görevi oldu¤unu belirten Prof.

Dr. Talu¤, tar›m›n dokunmadan, yapmadan
ö¤renilebilecek bir bilim alan› olmad›¤›n›,
ö¤rencilere birﬂeyler verilecekse daha çok bu
çiftliklerde verildi¤ini anlatt›. Prof. Dr. Talu¤,
“Burada e¤itimin ve uygulaman›n eksiksiz
sürdürülebilmesi için daha fazla yat›r›ma
ihtiyaç var. Buraya gelen ö¤renci, her
geliﬂinde ayn› ürünle ilgilenmek durumunda
kal›yorsa bu olmaz. Bütün iﬂletmelerimizde
daha fazla tar›msal faaliyeti onlara
gösterecek ve yapmalar›n› sa¤layacak
yat›r›mlar› sa¤lamal›y›z” dedi.
Çiftliklerin ikinci iﬂlevinin de araﬂt›rma
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, Türkiye’nin

toprak ve su kaynaklar› aç›s›ndan çok zengin
olmamas›na ra¤men insan potansiyelinin
zengin oldu¤unu, Türkiye’nin hedefinin
Avrupa’ya ürün satmakla s›n›rl› olmamas›,
dünyaya tar›m teknolojileri satan bir ülke
olmas› gerekti¤ini kaydetti. Bunun tek yolunun
da bilimsel çal›ﬂma ve Ar-Ge oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Talu¤, “Bilimsel çal›ﬂmalar›
buralarda daha fazla gerçekleﬂtirmek ve bunu
da çiftçi tarlalar›yla iﬂbirli¤i halinde yapmam›z
gerekiyor” dedi. Ziraat Fakültesi’yle ortak
araﬂt›rma yapan Gölbaﬂ› çiftçisini arad›klar›n›
da anlatan Prof. Dr. Talu¤, “Kendi
iﬂletmesinde adeta bir tekerrür parseli ay›ran,

Bu¤daydan
Bal›¤a,
Hindiden
Fidanc›l›¤a
araﬂt›rman›n bir parças›n› da orada yürüten
Gölbaﬂ› çiftçisi. Çiftçilerimizle bunu
gerçekleﬂtirmek durumunday›z. Bu anlamda
araﬂt›rma iﬂlevini, bu çiftliklerde biraz daha
geliﬂtirmeliyiz” diye konuﬂtu.

“Burada Çifçilerle Buluﬂabilmeliyiz”
Çiftliklerin herﬂeyden önce çiftçiyle
buluﬂma, çiftçiyle birlikte olma yeri olmas›
gerekti¤inin de alt›n› çizen Prof. Dr. Talu¤
ﬂunlar› söyledi:
“Gitgide daha fazla ö¤rencimiz kent
kökenli; yaﬂam›nda tar›mla, iﬂletmeyle ve
çiftçiyle hiç iliﬂkisi olmadan buraya geliyor.
Dört y›ll›k süreyi çok iyi de¤erlendirerek, k›r
yaﬂam›n› ve çiftçi gerçe¤ini bilerek ve onlarla
birlikte çal›ﬂarak buradan ayr›lma
durumundad›r. Ankara Üniversiteliler de
zaman zaman buraya gelmeli, çiftlik havas›n›
koklamal›, bir yemek yemeli, kap›daki çiftlik
dükkan›ndan birtak›m ürünler almal›. Buras›,
Gölbaﬂ›l›lar için de bilinen bir yer haline
gelmeli.”

“Eleman Yetersizli¤imiz Had
Safhada”
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak da konuﬂmas›nda, çiftliklerin ziraat
e¤itiminde oynad›klar› rolü ve yaﬂad›klar›
s›k›nt›lar› anlatt›. Prof. Dr. Çolak, “Fakülte
çiftlikleri tar›msal ö¤renimin olmazsa
olmazlar›d›r. Örne¤in t›p fakülteleri için
hastaneler ne kadar gerekliyse, ziraat
fakülteleri için de araﬂt›rma uygulama
çiftlikleri o kadar önemli ve gereklidir. Son
derece s›n›rl› imkanlarla ö¤renimi bu geniﬂ
alanlarda yürütmeye gayret ediyoruz. Bu son
derece zor bir iﬂtir. Eleman yetersizli¤imiz had
safhadad›r. Bu konuda çok ciddi çözüme
ihtiyac›m›z bulunmaktad›r ve ilgili mercilerden
de destek bekliyoruz” dedi.
E¤itimdeki hedeflerinin, dünya
standard›nda mezun vermek, tar›m› bilen,
tar›m› yaﬂayan mühendisler yetiﬂtirmek
oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Çolak, Ziraat

fakültelerinin, k›rsal›n refah› ve kalk›nmas›n›n
levyeleri olmak zorunda olduklar›n› da dile
getirdi. Prof. Dr. Çolak, tar›msal ürün ve
girdilerin ithalat›n›n, ülkemizin “eksi¤i, ay›b›”
oldu¤unu da belirterek, “Art›k bu ithalat
saplant›s›ndan da bir ﬂekilde el birli¤iyle
kurtulmal›, üretmeyi tek hedef haline
getirmeliyiz” dedi.
Çiftlikler Müdürü Doç. Dr. Muzaffer
Çördük de Ziraat Fakültesi’ne ba¤l› alt›
çiftlikte yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi
verdi. Çiftliklerin toplam beﬂ bin dönüm
alandan oluﬂtu¤unu, 12 mühendis ve uzman,
bir veteriner hekim, 65 memur, teknisyen ve
iﬂçisinin bulundu¤unu anlatan Doç. Dr.
Çördük, çiftliklerin iﬂ planlamas›nda
araﬂt›rma, ö¤renciye mesleki uygulama ve
staj faaliyetlerinin ön planda tutuldu¤unu,
üretim fazlas› ürünlerin de döner sermaye
arac›l›¤›yla sat›ld›¤›n› kaydetti.

“Üniversitemiz Bizim ‹çin ﬁans”
Kutlamaya kat›lan Gölbaﬂ› Belediye
Baﬂkan› Yakup Odabaﬂ› da Gölbaﬂ›’nda
vazgeçemeyecekleri ﬂeylerden birinin de tar›m
oldu¤unu, çünkü Ankara’n›n en büyük ilçesi
olan Gölbaﬂ›’n›n halen büyük k›sm›n›n tar›m
ve hayvanc›l›kla geçindi¤ini söyledi. Odabaﬂ›,
“Bu anlamda Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nin burada üretim ve e¤itim
çiftli¤inin olmas› çok önemli. Burada üretilen
ürünlerin verimlili¤inin bölge insan›na nas›l
yans›t›labilece¤i ve bölge insan›n›n buran›n
tecrübelerinden nas›l yararlanabilece¤i
konusunda çal›ﬂma yaparak, bölge insan›n›n
gelirinin artmas› amac›yla burada e¤itim
çal›ﬂmas› yapmak istiyoruz. Üniversitemizin
bizim için ﬂans oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Organik tar›m› önemsiyoruz ve burada organik
tar›m›n geliﬂmesi için de üniversitemizle
iﬂbirli¤i yapmak istiyoruz” dedi.
Gölbaﬂ› Kaymakam› Raﬂit Zengin de
çiftçilerin Ziraat Fakültesi ö¤retim üyelerinden
en iyi ﬂekilde yararlanmalar›n›n ve topra¤› iyi
kullanmalar›n›n önemine iﬂaret etti.

Çiftlikler Müdürü Doç. Dr. Muzaffer
Çördük, Haymana Araﬂt›rma ve Uygulama
Çiftli¤i’nin yaklaﬂ›k 3100 dönümünde tar›m
yap›ld›¤›n›; üretim desenini tohumluk
bu¤day, yemlik arpa, meyve bahçesi ve
korungan›n oluﬂturdu¤unu söyledi. Zootekni
faaliyetinin ise süt ve besi s›¤›rc›l›¤›,
koyunculuk, yumurta tavukçulu¤u, etlik piliç,
ar›c›l›k ve hindi yetiﬂtiricili¤ine
yo¤unlaﬂt›¤›n› kaydeden Doç. Dr. Çördük,
Çiftlik ailesinin ikinci büyük biriminin Ayaﬂ
Bahçe Bitkileri Araﬂt›rma ve Uygulama
‹ﬂletmesi oldu¤unu, yaklaﬂ›k 432 dönüm
alana sahip çiftlikte meyve fidanc›l›¤›, sebze
ve meyve üretimi ile yonca yetiﬂtiricili¤i
yap›ld›¤›n› söyledi. Üçüncü büyük çiftli¤in,
yaklaﬂ›k 170 dönüm arazisiyle Kalecik
Ba¤c›l›k Araﬂt›rma ‹ﬂletmesi oldu¤unu
belirten Doç. Dr. Çördük, burada a¤›rl›kl›
olarak Kalecik Karas›, Narince, Horoz Karas›
üzüm çeﬂitleri bulundu¤unu, 115 dönümlük
Eskiﬂehir Çifteler Su Ürünleri Araﬂt›rma ve
Uygulama iﬂletmesi’nde Alabal›k,
Aynal›sazan, Tilapia ve Mersin Bal›¤›
havuzlar› bulundu¤unu vurgulad›. Sivas
Gürün’de bulunan 35 dönümlük dam›zl›k
alabal›k yetiﬂtiricili¤i iﬂletmesinde yavru
alabal›k yetiﬂtiricili¤i yap›ld›¤›n› da anlatan
Doç. Dr. Çördük, en küçük çiftli¤in 10
dönümle Bursa Gemlik’te bulunan Gemlik
Zeytincilik Araﬂt›rma iﬂletmesi oldu¤unu
kaydetti.
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Japonya Altes Prensi
Mikasa’ya
Onursal Doktora
Unvan› Verdik

A

nkara Üniversitesi, yapt›¤› çal›ﬂmalarla
Türkiye ile Japonya aras›ndaki iliﬂkilerin
geliﬂmesine önemli katk›lar sa¤layan Japonya
Altes Prensi Tomohito Mikasa’ya “Onursal
Doktora Unvan›” verdi. Prens Mikasa’ya
Onursal Doktora unvan›, “K›rﬂehir’in Kaman
‹lçesi’nde yap›lan kaz›lar› 1986 y›l›ndan beri
aktif olarak desteklemesi ve yak›ndan
izlemesi; Türkiye’de düzenlenen arkeoloji,
antropoloji, zoo-arkeoloji, arkeobotanik,
jeoloji ve konservasyon alanlar›ndaki kurslar›,
sempozyumlar› ve konferanslar›, kurmuﬂ
oldu¤u Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
bünyesinde finanse etmesi ve kurdu¤u
dostluklar vas›tas›yla Türkiye ve Japonya
aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesine ola¤anüstü
katk›larda bulunmas› nedeniyle” Dil ve TarihCo¤rafya Fakültesi’nin önerisi ve Ankara
Üniversitesi Senatosu’nun 6 Nisan 2010 tarih
ve 324/2643 say›l› karar› ile verildi. Ankara

13

Üniversitesi’nin 44’üncü Onursal Doktoru
unvan›n› alan Prens Mikasa’ya belgesi, 8
Temmuz 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü Senato Salonu’nda düzenlenen
törenle sunuldu. Törene, Prens Mikasa’n›n k›z›
Prenses Akiko ve çok say›da Japon iﬂ
adam›n›n yan›s›ra Japonya’n›n Ankara
Büyükelçisi Nobuaki Tanaka da kat›ld›.

“Honoris Causa Ünvan› Babadan
O¤ula Geçmez”
Törende bir konuﬂma yapan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara
Üniversitesi’nin yüce Senatosu’nun, bugün
derin ve sars›lmaz kökleri olan Türk-Japon
dostlu¤unun güçlenmesinde de¤erli ve
anlaml› bir ad›m daha att›¤›n›, Japonya Altes
Prensi Tomohito Mikasa’ya, gerek bu
dostlu¤a, gerekse insanl›¤›n kültür miras›na

yapt›¤› ola¤anüstü katk›lardan dolay› Ankara
Üniversitesi Onursal Doktoras›’n›n
sunuldu¤unu söyledi. Ankara Üniversitesi’nin
verdi¤i 44 Onursal Doktora Unvan›n›n üçünün
Japon temsilcilere verildi¤ini kaydeden Prof.
Dr. Talu¤, Türkiye’nin ilk Japon Dili ve
Edebiyat› Bölümü’ne sahip olan Ankara
Üniversitesi’nin, alt› Japon Üniversitesi ile
akademik iﬂbirli¤i anlaﬂmas› yapt›¤›n› ve bu
anlaﬂmalar› etkin biçimde sürdürmeyi
baﬂard›¤›n›; iliﬂkilerin, 2010 Türkiye’de Japon
Y›l› çerçevesinde Japonya’n›n önde gelen sivil
toplum kuruluﬂlar›ndan AICAT Uluslararas›
Güçbirli¤i ve E¤itim Akademisi ile Kwansei
Gakuin Üniversitesi taraf›ndan arma¤an
edilen ve kampüslerimize dikilen 150 Sakura
a¤ac› gibi ülkemizin verimli topraklar›nda
büyüdü¤ünü ve serpildi¤ini kaydetti. ‹ki ülke
aras›ndaki yak›n dostluk ba¤›n›n gücü ve
derinli¤inin, ‹mparator ailesinin ülkemizin
tarihsel, toplumsal ve kültürel varl›¤›na
gösterdikleri ilginin ve katk›n›n süreklili¤i ile
de kan›tland›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
“Kaman kaz›lar›n›n ülkemize ve insanl›¤a
kazand›rd›¤› de¤erlerin ard›ndan, Prens
Mikasa’n›n bu kez de büyük bölümü Suriye
s›n›r›ndaki may›nl› alanda bulunan Karkam›ﬂ
Harebeleri’nin may›ndan temizlenme
çal›ﬂmalar›na verdi¤i destek her türlü takdirin
ötesindedir” dedi.
Prens Mikasa’n›n, Türk-Japon dostlu¤una
önemli katk›lar yapt›¤›n› ve bu dostlu¤un Türk
toplumunun bilincine yerleﬂmesinde en etkili
çal›ﬂmalar›n düzenleyicisi olan Türk-Japon
Vakf›n›n kurulmas›nda da etkin rol ald›¤›n›
belirten Prof. Dr. Talu¤ ﬂunlar› söyledi:
“Bugün bu süre¤en dayan›ﬂmay› bir kez
daha onurland›rmaktan k›vanç duyuyoruz.
Ankara Üniversitesi, tarihinde s›n›rl› say›da
Honoris Causa ünvan› vermiﬂtir ve bu unvan
hiçbir koﬂulda babadan o¤ula geçmez. Ancak
Mikasa hanedan›n›n Türkiye’ye olan samimi
duygular›n›n babadan o¤ula geçti¤i; önemli ve
yetkin çal›ﬂmalarla taçland›¤› aç›kt›r.”

“Hiç Beklemiyordum”
Japonya Altes Prensi Tomohito Mikasa da
yapt›¤› konuﬂmada, Ankara Üniversitesi
taraf›ndan Onursal Doktora ünvan›na lay›k
görülmüﬂ olmas›ndan dolay› teﬂekkür etti¤ini
ve Türkiye ile Japonya aras›ndaki dostane ve
samimi iliﬂkilerin her alanda daha da
geliﬂmesi için gayret göstermeye söz verdi¤ini
kaydetti.
Ankara Üniversitesi’nin, hiç beklemedi¤i
bir anda Onursal Doktora ünvan› ile
ﬂereflendirdi¤ini belirten Prens Mikasa, iki
ülkenin paylaﬂmakta oldu¤u çok say›daki
ola¤anüstü dostluk hikayesinin bir baﬂka
örne¤inin arkeoloji alan›nda görüldü¤ünü,
Ankara Üniversitesi’nin eski Rektörü rahmetli
Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün deste¤i sayesinde
Japon Orta Do¤u Kültür Merkezi ad›na 26 y›l
önce baﬂlad›klar› ve bir dünya miras› olarak
da nitelendirilebilecek K›rﬂehir KamanKalehöyük kaz›lar›nda, dünya tarihinde hassas
ayarlamalar yapma ve yeniden yap›land›rma
olarak adland›r›labilecek muazzam bir
projenin araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›
sürdürdüklerini kaydetti.
Kaman-Kalehöyük arkeoloji Müzesi ile
birlikte araﬂt›rma, depolama, çal›ﬂanlar için
bar›nma ve sergileme amaçl› dört binan›n
tümünün inﬂas›n›n tamamland›¤› bilgisini de
veren Prens Tomohito sözlerini ﬂöyle
sürdürdü:
“Japon-Türk Derne¤i Baﬂkan› ve ‘2010
Türkiye’de Japonya Y›l›’ Yürütme Kurulu
(Japonya) Fahri Baﬂkan› olarak, bizler için
dünyaya karﬂ› bir iftihar vesilesi olan KamanKalehöyük’deki Enstitü binalar›n›n inﬂas›n›n,
son derece güzel bir tesadüf neticesinde
Japonya ile Türkiye aras›ndaki dostluk
iliﬂkilerinin 120. y›ldönümünün kutland›¤› bu
y›l tamamlanmas› ve müteveffa Prof. Dr.
Tahsin Özgüç’ün Rektörlü¤ünü yapm›ﬂ oldu¤u
Ankara Üniversitesi taraf›ndan bana Onursal
Doktora ünvan›n›n tevdi edilmesi benim için
büyük mutluluk vesilesidir.”
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Jeopark’›n ‹lk Dura¤›
Turizme Aç›ld›
A

nkara Üniversitesi’nin, Ankara Valili¤i,
K›z›lcahamam Belediye Baﬂkanl›¤›,
Çaml›dere Belediye Baﬂkanl›¤› ve Jeolojik
Miras› Koruma Derne¤i’yle ortaklaﬂa yapt›¤›
çal›ﬂmalarla oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤› 23 ayr›
duraktan meydana gelecek K›z›lcahamamÇaml›dere Jeopark ve Jeoturizm Projesi’nin
ilk aﬂamas› olan Beﬂkonak köyü bazalt
sütunlar›, Atatürk’ün K›z›lcahamam’a ilk
geldi¤i gün olan 16 Temmuz’un y›ldönümünde
düzenlenen törenle aç›ld›. Törene Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Üniversitemiz ö¤retim üyeleri, K›z›lcahamam
Kaymakam› Bilal Çelik, Belediye Baﬂkan›
Coﬂkun Ünal ile çok say›da vatandaﬂ ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri kat›ld›.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ törende yapt›¤› konuﬂmada, bir rüyan›n
gerçek olmas›n›n ad›mlar›ndan birinin,
Türkiye’nin ilk jeopark projesinin birinci
istasyonunun tamamlanan ilk aﬂamas›n›n
aç›l›ﬂ›n› yapt›klar›n› belirterek ﬂunlar› söyledi:
“Buras› bilimsel aç›dan çok önemli bir yer.
Burada yazanlar› önce yak›ndaki k›rsal alanda
yaﬂayanlar, gençler, sonra
K›z›lcahamaml›lar›n büyük ço¤unlu¤u bilmeli
ve gelen konuklara bunlar› anlatmal› ve
sahiplenmelidir. Bu projenin sürdürülebilir

olaca¤›na, Türkiye ve dünyada tan›nan bir
proje olaca¤›na yürekten inan›yorum. Projenin
çok büyük bir de¤eri var. Ama sahiplenme
olmasayd› çok sürdürülebilir olmazd›. Burada
bilim ile toplum buluﬂuyor. Hem bilim
adamlar› hem toplum, hem de kültüre gönül
verenler buraya s›k s›k gelecektir. Buras› ayn›
zamanda Hollanda ve Almanya’da, dünyan›n
birçok yerinde gazete ve dergilerde, turistik
kataloglarda yer alan bir yer olacakt›r.”
K›z›lcahamam Belediye Baﬂkan› Coﬂkun
Ünal da konuﬂmas›nda, “Birileri biz
jeoparktan bahsederken otopark veya farkl›
bir parktan bahsetti¤imizi zannediyor. Halbuki
durum böyle de¤il. Dünyadaki jeoparklara
bakt›¤›m›zda bunlarla ayn› eﬂ de¤erde. Çünkü
amaç, jeoparklarda do¤ay› korumak.
‹nsanlar›n korumas›n› sa¤lamak ve buralar›
insanlar›n ziyaret etmesini sa¤lamak” dedi.
Kaymakam Bilal Çelik de, bir y›la yak›n
süredir laf›, sözü edilen ve ortada bir ﬂey
gözükmeyen jeopark›n art›k somut hale
geldi¤ini belirterek, “‹ﬂte bu bazalt kayal›klar›
ilk defa insanlar›n be¤enisine,
araﬂt›rmac›lar›n bilgi alan›na sunulmuﬂtur.
Tabii çok ayakl› bir proje bu. Sütunlar›n
alt›nda hazine falan ç›kacak de¤il. Tabii ki
bizler ve bölge halk› buna emek vererek

burada kendileri için bir gelecek yaratt›. Bu
proje iki aç›dan çok önemlidir. Birincisi
bilimsel aç›dan aç›k bir laboratuvar, ikincisi
de merakl›lar› için görme ve seyir alan› ortaya
ç›kacak” dedi.
Türkiye’ye turizm aç›s›ndan önemli katk›da
bulunmas› beklenen projenin yaklaﬂ›k
1 milyon dolara mal olaca¤› tahmin ediliyor.
Türkiye’nin ilk jeopark projesinde, bölgenin bir
turizm merkezi haline getirilmesi, ülke
ekonomisine katk›, turizm arac›l›¤›yla döviz
girdisi sa¤lanmas›, geniﬂ halk kitlelerinin
yerbilim ve çevre konular›nda e¤itimi,
sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›,
jeolojik miras›n gelecek kuﬂaklar için
korunmaya al›nmas› gibi hedefler bulunuyor.

TÜB‹TAK Destekli
Jeopark E¤itimi
TÜB‹TAK Bilim ve Toplum Daire
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan 2010 y›l› için
desteklenen, ‘Do¤a E¤itimi ve Bilim Okullar›’
program› kapsam›nda Jeolojik Miras ve
Jeoturizm konusunda ilk kez Üniversitemiz
taraf›ndan önerilen ‘Jeopark E¤itimi’ konulu
proje uygulanmaya baﬂland›.
Tam ad› ‘ K›z›lcahamam Bölgesinde
Uygulamal› Jeolojik Miras, Jeopark ve
Jeoturizm E¤itimi’ olan proje, birinci k›sm› 25
Eylül-10 Ekim 2010, di¤eri 1-15 ﬂubat 2011
tarihlerinde olmak üzere iki aﬂamada
gerçekleﬂtirilecek. Hedef kitlesi, tercihan iﬂsiz
30 üniversite mezunu ve 5 üniversite son s›n›f
ö¤rencisi olup, bu kat›l›mc›lara uygulamal›
e¤itim verilmesi, ikinci aﬂamada e¤itimi alan
kiﬂilerin yerel halk ile temas ederek onlara
jeoturizm, jeopark ve do¤a koruman›n
ekonomik ve sosyal yararlar›n› anlatmalar›
planland›.
Prof.Dr. Nizamettin Kazanc› konuyla ilgili
olarak ﬂunlar› söyledi:
“Jeopark, çok say›da jeolojik miras
unsurunu bir arada bulundurur ve buralar
mutlaka korunmas› gereken do¤a parçalar›d›r.

Etkin koruma, yerel halk taraf›ndan yap›labilir.
Bunun pratik yolu jeoparklar›n yerel
kalk›nmaya hizmet etmesidir. Jeoturizm
yoluyla sa¤lanan ekonomik girdiler ve etkin
do¤a koruma uygulamalar› bütün dünyada
h›zla yay›lmaktad›r.
Bu sonucun al›nabilmesi için baﬂta
jeopark ve jeoturizm olmak üzere
uygulamalar›n yerel halka anlat›lmas› gerekir.
Tersi durumda jeopark yaﬂayamaz, do¤a
korunamaz. Uygulamal› jeopark projesi böyle
çok yönlü bir amaca sahiptir. Projeye
kat›lanlar›n ilerde jeopark ve jeoturizmi iﬂ ve
yat›r›m alan› olarak seçmeleri olas›l›¤› göz
önüne al›narak ‘Jeopark iﬂletmeleri’ üzerinde
geniﬂçe durulacakt›r.
Yerinde ve yüzyüze gerçekleﬂtirilecek
proje uygulamalar› K›z›lcahamam Belediyesi
ve K›z›lcahamam Kaymakaml›¤› taraf›ndan da
desteklenmektedir. Proje kapsam›ndaki
e¤itim, Üniversitemiz mensubu
akademisyenler ve Jeolojik Miras› Koruma
Derne¤inin (JEM‹RKO) tecrübeli üyeleri
taraf›ndan verilecektir. Proje çeﬂitli
kesimlerden büyük ilgi görmüﬂtür.”
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K›rg›zistan
Manas Üniversitesi
ile Akademik ‹ﬂbirli¤i
A

nkara Üniversitesi ile K›rg›zistan’›n önde
gelen üniversitelerinden Manas
Üniversitesi aras›nda bilimsel, teknik,
teknolojik ve kültürel iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
imzaland›.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Fen Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Muammer Canel, Veteriner Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu ve Ziraat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Ahmet Çolak 18-21 Temmuz
2010 tarihleri aras›nda K›rg›zistan’a bir
çal›ﬂma ziyareti gerçekleﬂtirdi. Üniversitemiz
heyeti, Eﬂ Rektörlü¤ünü Üniversitemizin
emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Sabahattin
Balc›’n›n yapt›¤› K›rg›zistan Türkiye Manas
Üniversitesi’ni ziyaret ederek Manas
Üniversitesi ö¤retim üyeleri ve yetkilileriyle
bir araya geldi. Yap›lan ortak toplant›lar›n
ard›ndan da iki üniversite aras›nda akademik
iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›. Protokol, iki
üniversite aras›nda akademik ve idari
personelin ihtiyaç duyaca¤› alanlarda ortak
e¤itim proramlar› düzenlenmesini, lisans ve
lisans üstü düzeyde ortak ve çift diplomalar›n
verilmesini, her y›l Biﬂkek ve Ankara’da
s›ras›yla kültürel ve sanatsal yönde bilimsel
kongrelerin düzenlenmesini, ö¤rencilerin
de¤iﬂim programlar›na al›nmas›n›, Manas
Üniversitesi ö¤rencilerine Ankara
Üniversitesi’nde staj olana¤› sa¤lanmas›n› ve

her iki üniversitede “Stratejik Araﬂt›rma
Merkezi” kurulmas›n› öngörüyor.
Protokol ve Manas Üniversitesi’nin
olanaklar› hakk›nda bilgi veren Rektörümüz
Prof. Dr. Cemal Talu¤, bütünüyle Türkiye
taraf›ndan finanse edilen ve K›rg›zistan’›n en
önemli ve ileri üniversitesi haline gelen
K›rg›zistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Sabahattin Balc›’n›n Eﬂ Rektör olarak
göreve baﬂlamas›ndan sonra Üniversitenin
yeni bir coﬂku ve hevesle yeni at›l›mlara
baﬂlad›¤›n› yerinde gözlemleme olana¤›
bulduklar›n› söyledi. Üniversitenin misyonunu
gerçekleﬂtirme yolunda destek olacaklar›n›
belirten Prof. Dr. Talu¤, Üniversitede çeﬂitli
toplant›lar yapt›klar›n›, Üniversiteyi yak›ndan
tan›d›klar›n› ve k›sa ve orta dönemli iﬂbirli¤i
olanaklar›n› görüﬂtüklerini söyledi. Protokolü
Manas Üniversitesi Senato Salonu’nda 20
Temmuz’da imzalad›klar›n› da anlatan Prof.
Dr. Talu¤, tören s›ras›nda yerel bas›na ve TRT
Haber’e de çeﬂitli demeçler verdiklerini
kaydetti.
K›rg›zistan gezisi s›ras›nda K›rg›zistan
E¤itim ve Bilim Bakan› Kanat Sad›kov ve
Biﬂkek Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› ‹sa
Omurkulov ile de görüﬂtüklerini, ayr›ca K›rg›z
Ulusal Tar›m Üniversitesi ile K›rg›zistan Kalp
Damar Cerrahisi Araﬂt›rma ve Organ Nakli
Enstitüsü’nü de ziyaret ettiklerini belirten

Prof. Dr. Talu¤, tarihi Burana Kulesini ve Iss›k
Göl civar›n› görme olana¤› da bulduklar›n›, bu
geziler sayesinde K›rg›zistan’› yak›ndan
tan›d›klar›n› kaydetti Prof. Dr. Talu¤, “Manas
Üniversitesi’nin her iki ülke için de çok önemli
bir kurum oldu¤una yak›ndan tan›k olduk. Bu
üniversite arac›l›¤›yla Ankara Üniversitesi’nin
sadece Türk cumhuriyetleri co¤rafyas›yla
de¤il, Çin’den baﬂlayarak uzakdo¤u ülkeleriyle
de iliﬂkilerinde önemli bir köprü görevi
görece¤i kanaatine vard›k. Bu anlamda Manas
Üniversitesi’yle yak›n iliﬂki ve iﬂbirli¤ini
sürdürmenin önemli oldu¤unu gördük.
‹mzalad›¤›m›z protokolü eksiksiz yerine
getirmeye çal›ﬂaca¤›z” dedi. Manas
Üniversitesi Eﬂ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin
Balc› da Ankara Üniversitesi heyetine, Manas
Üniversitesi’nin misyonuna verdi¤i destekten
ötürü teﬂekkür etti. Dünyan›n en büyük
üniversiteleri aras›nda yer almak için büyük
gayret sarfettiklerini sözlerine ekledi.
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Ö¤rencimizden Yeniliklikçi Bir Proje

Çevre Dostu
Manyetik So¤utucu
niversitemizin destekledi¤i “Ö¤renci
Ü
Odakl› Proje” kapsam›nda, Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisli¤i Bölümü 3.s›n›f
ö¤rencisi O¤uz Baﬂer’in, Manyetik
Malzemeler Araﬂt›rma Grubundan Prof. Dr.
Yalç›n Elerman ile birlikte, çevre dostu
so¤utma üzerine haz›rlad›¤› proje kabul edildi.
Ö¤rencimiz O¤uz Baﬂer, haz›rlam›ﬂ oldu¤u
proje ile gerçekleﬂtirece¤i çal›ﬂmalar› ﬂu
ﬂekilde anlatt›:
“Günümüzde evlerimizde kulland›¤›m›z gaz
s›k›ﬂt›rmal› so¤utuculara alternatif olarak yeni
so¤utma teknolojileri ç›kmaktad›r. Bunlardan
birisi de çevre dostu bir so¤utma teknolojisi
olan ‘Manyetik So¤utma’d›r.
Ben bu projede, manyetik malzemeler
araﬂt›rma laboratuar›nda, bir manyetik
so¤utucu üretimini gerçekleﬂtirmek istiyorum.

Manyetik So¤utucu Nedir?
Manyetik so¤utucu sistemler,
manyetokalorik etkiye dayanmaktad›r.
Manyetokalorik etki, artan veya azalan bir
manyetik alan alt›nda malzemenin
entropisindeki de¤iﬂimdir. Malzeme, uygun
manyetik alan alt›na girdi¤inde, düzensiz olan
spinleri manyetik alan›n etkisiyle düzenlenir
ve sistemin manyetik entropisi azal›r. Bu
durumda toplam entropi korunaca¤›ndan
manyetik entropi azal›nca, örgü entropisi artar
ve malzeme ›s›n›r. Yani malzemenin s›cakl›¤›
T kadar artar. Manyetik entropisi azalan fakat

s›cakl›¤› artan malzeme üstünden so¤utucu
ak›ﬂkan geçirerek malzemenin s›cakl›¤›
azalt›l›r. ‹kinci aﬂamada malzeme manyetik
alan etkisinden ç›kar›l›r, bu durumda manyetik
momentler rastgele düzenlenmeye baﬂlarlar
ve örgünün manyetik entropisi artar. Toplam
entropi korunaca¤›ndan örgü entropisi azal›r
ve malzemenin s›cakl›¤› da azal›r. Bu durumda
malzeme ilk s›cakl›¤›ndan T kadar so¤umuﬂ
olur. Daha sonra malzemeden geçirilen so¤uk
ak›ﬂkan yard›m› ile so¤uk malzemenin ›s›s›
al›n›r ve so¤utma çevrimi tamamlanm›ﬂ olur.

Neden Manyetik So¤utucu?
Bilindi¤i gibi modern toplumun temel
ba¤›ml›l›klar›ndan biri olan so¤utma
teknolojisi, günümüzde buhar s›k›ﬂt›rmal›
kompresör teknolojisine dayanmaktad›r.
Buhar s›k›ﬂt›rmal› kompresör teknolojisinin
temel malzemeleri olan kloroflorokarbon (CFC)
ve hidroklorokarbon (HCFC)’un çevreye
verdikleri önemli zararlar nedeni ile ﬂimdiye
kadar arka plana at›lm›ﬂ olan alternatif
so¤utma teknolojileri giderek daha büyük bir
önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yeni
teknolojilerle üretilecek olan so¤utucular›n
mümkün oldu¤u kadar az enerji tüketmeleri,
yüksek verime sahip olmalar› ve çevre dostu
olmalar› istenmektedir. Alternatif so¤utma
teknolojileri aras›nda en önemli yere sahip
olan teknoloji manyetik so¤utmad›r. Manyetik
so¤utma hem çevre konusundaki endiﬂeleri

yan›tlayabilen hem de az enerji tüketme
özelli¤ini sa¤layan bir seçenek
oluﬂturmaktad›r.

Manyetik So¤utucular›n avantajlar›:
• Manyetik so¤utma, do¤aya önemli
zararlar veren CFC ve CHFC gazlar›n›
üretmeyen çevre dostu bir so¤utma
teknolojisidir.
• So¤utma verimi, gaz s›k›ﬂt›rmal›
so¤utuculardan oldukça yüksektir.
• S›k›ﬂt›r›c› kullanmad›¤› için sessiz bir
teknolojidir. Bu, özellikle t›p uygulamalar› için
önemlidir.
• Düﬂük bas›nçla çal›ﬂt›¤› için, klimalarda
ve araba so¤utmalar›nda çok önemlidir.
• Daha az say›da hareketli parçaya sahip
olmas› ve düﬂük iﬂletim frekans› nedeniyle
daha uzun kullan›m süresine sahiptir.
• Manyetik so¤utma teknolojisi ile çok
küçükten (birkaç mili Watt) çok büyü¤e (birkaç
yüz Watt) so¤utucular yapmak mümkün
olacakt›r.
Ankara Üniversitesi BAPRO deste¤iyle
yapmay› planlad›¤›m manyetik so¤utucu,
ülkemizde yap›lacak ilk prototip olacakt›r. Bu
projenin okulumuza oldu¤u kadar, ülke
baz›nda da bize yetkinlik kazand›raca¤› ve
dikkat uyand›raca¤› aﬂikard›r. Bundan sonraki
çal›ﬂmalar›mda, bu sistemi mekanik olarak
daha da geliﬂtirmeyi ve verimini artt›rmay›
planl›yorum.”

MMAG ve Heinz Maier-Leibnitz
Araﬂt›rma Merkezi Aras›nda

Bilimsel ‹ﬂbirli¤i
lmanya Münih Teknik Üniversitesi
bünyesinde bulunan, FRM-II Araﬂt›rma
Reaktörü ve Heinz Maier-Leibnitz Araﬂt›rma
Merkezi ile yap›lan bilimsel iﬂbirli¤i
kapsam›nda Dr. Bar›ﬂ Emre 14-18 Haziran
2010 tarihleri aras›nda FRM-II deneyler yapt›.
FRM-II, Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve
Program›nca desteklenen Avrupa nötron
tesisleri a¤› Integrated Infrastructure for
Neutron Scattering and Muon Spectroscopy
(NMI3) projesinin üyesidir. FRM-II Araﬂt›rma
Reaktörü Projeleri De¤erlendirme Kurulu,
Üniversitemizin Fizik Mühendisli¤i Bölümü
Manyetik Malzemeler Araﬂt›rma GrubuMMAG’dan Dr. Bar›ﬂ Emre, Doç. Dr. ‹lker
Dinçer ve Prof. Dr. Yalç›n Elerman’›n vermiﬂ
oldu¤u deney önerisini Kas›m 2009’da kabul
etti ve desteklenmeye de¤er gördü.

A

FRM-II ile MMAG aras›nda yap›lan bu
bilimsel iﬂbirlikleri deste¤i kapsam›nda Dr.
Bar›ﬂ Emre, 14-18 Haziran 2010 tarihleri
aras›nda SPODI adl› diffraktometrede dalga
boyu 1.549 Å olan nötronlar kullanarak 1.5400 K s›cakl›k aral›¤›nda, ilginç manyetik
özellikler gösteren ve teknolojik önemi
olabilecek bir malzeme olan La0.65Nd0.35Mn2Si2
üzerinde deneyler yap›ld›.
MMAG-Manyetik Araﬂt›rma Grubu, ILL
(Institut Laue Langevin), LLB (Laboratorie Leon
Brillouin), PSI (Paul Scherrer Institut) ve NIST
(National Institute of Standarts and
Technology) gibi Avrupa’n›n ve Dünyan›n en
büyük Nötron Araﬂt›rma Merkezlerine yeni
araﬂt›rma önerileri haz›rlayarak uluslararas›
iﬂbirliklerini geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
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KKKA Tedavisinde
“Ankara T›p Modeli”
Doktorlar›m›z, K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi
hastas›n› tedavi etmeyi baﬂard›

A

nkara Üniversitesi T›p Fakültesi
doktorlar›, kene tutunmas› sonucu KKKA
hastal›¤›na yakalanan bir hastan›n kan›n› iki
ayr› filtrasyondan geçirerek KKKA’n›n neden
oldu¤u organizmalardan temizledi. Kan›, kene
mikrobundan ar›nd›r›lan hasta, tekrar
sa¤l›¤›na kavuﬂarak taburcu oldu.
Kene tutunmas›ndan beﬂ gün sonra
yüksek ateﬂ, burun ve ba¤›rsak kanamas›,
karaci¤erde enzim bozuklu¤u ve trombosit
eksikli¤i nedeniyle T›p Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dal›’na baﬂvuran 44 yaﬂ›ndaki erkek hastaya,
çok geç dönemde baﬂvurdu¤u için organ
yetmezli¤i geliﬂme riski nedeniyle önce
destek tedavisi uyguland›. Ancak uygulanan
destek tedavisinden olumlu sonuç
al›namay›nca aferez yöntemiyle hastan›n
kan›n› ayr›ﬂt›rarak KKKA’n›n neden oldu¤u
mikroorganizmalardan temizlenmesine karar
verildi. Bu iﬂlemin yan› s›ra antiviral tedavinin
de devam etti¤ini belirten Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Mehmet Oral, “Kan›n ayr›ﬂt›r›lmas›,
son dönemdeki bir hasta için etkin bir tedavi
yöntemi oldu. Kandaki mikroorganizmalar›n
temizlenmesiyle ana tedaviye olanak
sa¤land›. Böylece organ yetmezli¤i
geliﬂmeden, ölüm riski çok yüksek olan
hastam›z sa¤l›¤›na kavuﬂup taburcu oldu”
dedi.
“Duble Filtrasyon Plazmaferezi” ad›
verilen, enfeksiyon hastal›klar›, yo¤un bak›m
ve terapotik aferez ekibinin görev ald›¤›
tedavinin Türkiye’de ilk kez bir KKKA
hastas›na uyguland›¤›n› belirten T›p Fakültesi
Aferez Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Osman
‹lhan da bu iﬂlemde hastan›n kan›n›n iki ayr›
filtrasyona tabi tutuldu¤unu, ilk iﬂlemde kan›n
plazmas›n›n ayr›ﬂt›r›ld›¤›n›, ikinci iﬂlemde ise
ayr›ﬂt›r›lan plazmadaki KKKA hastal›¤›na yol
açan kene virüsünden kaynaklanan toksinlerin

temizlendi¤ini kaydetti. Toksinlerden
temizlenen plazman›n tekrar birleﬂtirme
iﬂlemine tabi tutulduktan sonra hastaya geri
verildi¤ini de anlatan Prof. Dr. ‹lhan, “Bu
iﬂlemde hastaya hiçbir ilaç verilmiyor. Sadece
temizlenen kendi kan› tekrar veriliyor.
Hastada hiçbir kan kayb› da olmuyor” dedi.
Sekiz kez tekrarlanan filtrasyon iﬂlemi
sonunda antiviral tedavisiyle birlikte hastan›n
tekrar sa¤l›¤›na kavuﬂtu¤unu belirten Prof. Dr.
‹lhan, tedavinin etkinli¤i konusunda kesin bir
ﬂey söyleyebilmek için daha fazla hasta
üzerinde uygulanmas› gerekti¤ini, yeni
yöntemin 23-26 Eylül 2010 tarihleri aras›nda
düzenlenecek 5. Ulusal Hemaferez
Kongresi’nde tart›ﬂmaya aç›laca¤›n› kaydetti.
Bu yöntemin rutin bir tedavi olarak
uygulanabilmesi için ilgili birimler taraf›ndan
bir proje haz›rland›¤›n›, bu projede
kullan›lacak malzemelerin üretici firma
taraf›ndan ücretsiz karﬂ›lanaca¤›n› sözlerine
ekledi.
Bu arada Sa¤l›k Bakanl›¤› Bilim

Prof. Dr. Mehmet Oral

Prof. Dr. Osman ‹lhan

Komisyonu, Türkiye’de ilk kez KKKA
hastas›nda uygulan›p baﬂar› elde edilen
iﬂlemin belirli bir hasta grubunda
uygulanmas›na karar verdi. Sonuç baﬂar›l›
olursa yöntem tedavi ﬂemas›na girecek.
Çift filtrasyon yöntemiyle Japonya’da bir
Hepatit C’li hastan›n tedavi edilebildi¤ini
belirten Prof. Dr. Osman ‹lhan, yöntemin,
belirli bir çapa sahip zararl› maddelerin, daha
küçük çaptaki filtreden geçirilerek elimine
edilmesine dayand›¤›n›, bunun da bir ekip iﬂi
oldu¤unu söyledi. Prof. Dr. ‹lhan, Türkiye’de
40 civar›nda terapötik aferez merkezi
bulundu¤unu, yöntemin bu merkezlerde
uygulanabilece¤ini kaydetti.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü Zoonotik Hastal›klar Daire
Baﬂkan› Uzman Dr. Tamer Sami Pelitli ise
ﬂunlar› söyledi:
“Bu bir destek tedavisidir. ﬁu ana kadar
bir vakada denendi¤i için kesin etkinli¤inin ne
kadar oldu¤unu bilemiyoruz. Sa¤l›k Bakanl›¤›
olarak bunu destekliyoruz.”
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Baﬂkentin ‹
Ortas›nda
Bir
Arboretum
Ankara Üniversitesi
Tando¤an Merkez
Yerleﬂkesi’nde tam 134
tür a¤aç bulunuyor.
Buradaki baz› a¤açlar
Ankara’daki tek örnek
olarak yaﬂam›n›
sürdürüyor

nsanlar›n yerdeki her tür bitkiye “ot”,
a¤açlara da ad›n› merak dahi etmeden
“a¤aç” dedikleri; hatta çocuklar›n, meyvelerin
nas›l oluﬂtu¤unu dahi bilmedi¤i günümüzde,
Ankara Üniversitesi, sahip oldu¤u bitki
örtüsüyle herkesi büyüleyen yerleﬂkelere
sahip. Üniversitemizin gurur duydu¤u
yerleﬂkelerden Tando¤an Merkez
Yerleﬂkesi’nde, baz›lar› ‹ç Anadolu’ya, baz›lar›
Karadeniz’e, önemli bir bölümü de dünyan›n
uzak yerlerine ait çok say›da tür yer al›yor.
Yerleﬂkede, herkesin bildi¤i “Göknar,
Akçaa¤aç, Kestane, Kiraz, F›nd›k, Ayva, ‹¤de”
gibi a¤açlar›n yan› s›ra adlar›n› belki de ço¤u
kiﬂinin ilk defa duydu¤u “Kad›n Tuzlu¤u,
Gülibriﬂim, Huﬂ, Catalpa, Çitlenbik, Duman
A¤ac›, Efedra, Taflan, Maklora, Filbahri,
A¤layan Çam, Sumak, Mürver, Sofora, Ilg›n”
gibi tam 134 tür bulunuyor.
Yerleﬂkedeki bu önemli hazineyle ilgili Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü ANK Herbaryumu
Uzman› Tu¤rul Körüklü ﬂunlar› söylüyor:
“1943-1945 y›llar›nda Beﬂevler-Tando¤an
aras›nda eski havaalan› üzerinde inﬂa edilen
Fen Fakültesi binas› bitti¤inde binalar›n›n

çevresinde herhangi bir bitki örtüsü yoktu.
Ancak yap›m›ndan hemen sonra etraf›
a¤açland›r›lmaya baﬂlanm›ﬂ, baﬂkente ve
Üniversiteye yak›ﬂacak peyzaj ö¤eleri ile
donat›lm›ﬂt›r. Seçilen a¤aç türleri yerli ve
yabanc› türlerden oluﬂturulmuﬂ ve karﬂ›l›kl›
simetriye dikkat edilerek dikilmiﬂlerdir.
Fen Fakültesi’ne ön kap›dan girip
yüzünüzü binalara döndü¤ünüzde iki Arizona
Servisi ve hemen arkalar›nda iki Himalaya
Çam› taraf›ndan karﬂ›lan›rs›n›z. Birkaç ad›m
att›¤›n›zda ise ortadaki nilüferli havuzlar›n
yanlar›nda Do¤u Karadeniz Göknarlar› tüm
haﬂmetleriyle yer al›rlar. Onlar›n hemen
ilerisinde Lawson Servileri ile Toros, Atlas ve
Himalaya Sedirleri yükselirler. Orta bahçe, bir
zaman odunlar›ndan kokulu kurﬂunkalemler
yap›lan Virjinya Ard›çlar› ile son bulur.
Binalar›n çevresinde uzanan yollar
boyunca muhtelif a¤aç türleri bulunmaktad›r.
Bunlar aras›nda Karaçam, Sar›çam, Sofora,
Ihlamur ve Boylu Maz›lar bulunur. Ön
bahçenin bir ucunda bahçedeki en büyük a¤aç
olan Do¤u Ç›nar› yer al›r. Bahçede yer alan
Akça¤açlar çeﬂitlidir; bunlar aras›nda Ova
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Akçaa¤ac›, Ç›nar Yaprakl› Akça¤aç, Diﬂbudak
Yaprakl› Akçaa¤aç bulunur. Bahçenin birçok
yerinde bulunan Erguvan a¤açlar› çiçek
açt›klar› May›s ay›nda görülüp sonra
kendilerini unuttururlar. Binalar›n orta
giriﬂlerinin iki yan›nda Gülibriﬂim a¤açlar›
Ankara’da nadir bulunan türlerdir. Bahçede
bembeyaz gövdeleriyle hemen fark edilen Huﬂ
a¤açlar› son y›llarda ﬂehirdeki su k›tl›¤›ndan
nasiplerini alarak kurumuﬂlar ve say›lar›
azalm›ﬂt›r. Kurakl›ktan kuruyan di¤er
türlerimiz orta bahçede bir çift olan Japon
Kriptomerya’lar›d›r ve bahçede
tükenmiﬂlerdir.
Kampüste bulunan nadir türlerden
di¤erleri ise Biyoteknoloji Enstitüsü’nün
önündeki Mabet A¤ac› ve onun hemen
karﬂ›s›nda bulunan Anadolu Kestanesidir. A
Blo¤un arkas›ndaki yol boyu Beyaz Çiçekli At
Kestanesi a¤açlar› bulunur.
Herbaryum Binas›n›n arkas›ndaki
otopark›n kenar›nda Ankara’da çok nadir belki
de bulunmayan iki tür vard›r ki bunlar pek de
dikkat çekmemektedirler. Bunlar ‹ndigo A¤ac›
ve Hop Tree a¤açlar›d›r. Binalar›n havuza

bakan yüzlerinde karﬂ›l›kl› bulunan iki Mor
Salk›m ilkbaharda çiçeklenirler. Dekanl›¤›n
hemen önündeki yolda iki tarafl› yaﬂl›
ﬁimﬂirler bulunur. Binalar›n iç kesimlerinde
kalan k›s›mlarda ve Eczac›l›k Fakültesi ile
arada kalan Botanik Bahçesinde devasa Sapl›
Meﬂe a¤açlar› yer al›r. Bu Meﬂe a¤açlar›ndan
sadece bir tanesinden geçen sene 600 kg
Palamut toplanm›ﬂ ve K›z›lcahamam orman
fidanl›¤›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Bahçede çok
çeﬂitli Meyve a¤açlar› da bulunmaktad›r.
Bunlar içinde Üvez, Muﬂmula gibi ilginç
türlerin yan›nda Elma, Erik, Kay›s›, Armut ve
Dut a¤açlar› birden fazla çeﬂide sahiptir.
Türkiye’de yay›l›ﬂ gösteren beﬂ Çam
türünün dördü bahçede bulunur. ﬁehirde
bulunmayan türlerden olan Deniz Üzümü
çal›lar› Rektörlük binas› ile Fen Fakültesi
aras›nda bahçe içindedir.
Orta bahçede a¤açlar aras›nda bulunan ve
do¤al olarak Karadeniz Bölgesinde yay›l›ﬂ
gösteren Karayemiﬂ Çal›lar› her y›l bolca
meyve verirler. B blok önündeki bahçede
Anadolu’da bulunan üç Badem türü birlikte
bulunurlar.

Fen Fakültesi ile Eczac›l›k Fakültesi
aras›nda kalan k›s›mda önceki y›llarda Türkiye
Bitkileri K›rm›z› Kitab› Projesi için getirilip
bahçeye kaçm›ﬂ çok nadir türler, kuruluﬂundan
beri ö¤retim üyeleri taraf›ndan araziden
taﬂ›nan türler ve özellikle peyzajda kullan›lan
di¤er otsu türleri ile de Tando¤an Kampüsü
eﬂsiz güzelliktedir. Kardelen, Manisa Lalesi,
Safran, Ters Lale bunlardan sadece birkaç›d›r.
Bahçede her mevsim çiçeklenen türler bulunur
ve bahçe çiçeksiz kalmaz. ‹lkbaharda
Alt›nçanak ve Bahar Dallar› çiçeklenirler.
Hemen ard›ndan Kay›s›, Kiraz, Viﬂne, Erik gibi
meyve a¤açlar› çiçek açarlar. Peﬂinden önce
Akdikenler sonra Erguvanlar, Sar› Salk›mlar,
Mor Salk›mlar daha sonra At Kestaneleri,
Leylaklar ve Akasyalar onlar› takip ederler.
Yaz ortas›n›n çiçekli a¤açlar› Kokar A¤açlar ve
Soforalar’d›r. Yüzme havuzunun arkas›nda
bulunan K›ﬂ Han›melleri Aral›k ay›ndan sonra
çiçeklenirler. Y›l›n her mevsiminde bahçede
duyaca¤›n›z güzel bir koku veya
görebilece¤iniz bir çiçek mutlaka vard›r.
Bahçeye katk›s› olan gelmiﬂ geçmiﬂ
herkesi ﬂükranla an›yoruz.”
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SÖYLEﬁ‹: MENSUPLARIMIZ

Ayhan
Gülsoy

11 yıldır Ankara Üniversitesi’nde çalışan Ayhan Gülsoy,
1977 Ankara doğumlu.
İkinci üniversitesinden mezun olmak üzere olan
Gülsoy, görme kaybına rağmen pek çok spor dalıyla

ilgileniyor. 12 yıl önce başladığı halter sporunda
kendini geliştiren Ayhan Gülsoy’un Görme Engelliler
Halter Türkiye Şampiyonaları’nda kazandığı 6 altın
madalyası bulunuyor.

Görme Engelliler Halter Şampiyonalarında 6 altın madalya kazanan Ayhan Gülsoy’la konuştuk…

“Kilo Vermek ‹çin
Haltere Baﬂlad›m,
Türkiye ﬁampiyonu Oldum”

Rektörlükte santral memuru olarak
çal›ﬂ›yorsunuz, hep bu alanda m› çal›ﬂt›n›z?
Mesleki e¤itimde pek çok diplomam var
asl›nda. Daha önceden Halk E¤itimde el
sanatlar› ö¤retmenli¤i yapm›ﬂt›m, trikotajdan
çilingirli¤e pek çok alanda diplomam var. Boﬂ
durmay› sevmiyorum. Dört beﬂ tane ayr› iﬂ
olacak hayat›mda.
Spora nas›l baﬂlad›n›z?
Kilo vermek amac›yla baﬂlam›ﬂt›m 12 y›l
önce. Spor hocas›n›n tavsiyesi üzerine görme
özürlü raporum oldu¤u için ilk kez 2008 y›l›nda
Sivas’ta yap›lan "Görme Engelliler Halter
ﬁampiyonas›"na kat›ld›m. Orda ilk alt›n
madalyam› kazand›m.
Sonras›nda?
2009 y›l›nda yap›lan Türkiye
ﬁampiyonas›’nda da birinci oldum, iki farkl›
dalda yar›ﬂt›m tüm yar›ﬂmalarda. En son 17-

18 Temmuz’da yap›lan ﬂampiyonada da yine
Türkiye ﬂampiyonu oldum. ﬁimdi 16-23 Ekim
tarihleri aras›nda Kahramanmaraﬂ’ta
yap›lacak Dünya ﬁampiyonas›’nda 100 kiloda
Türkiye’yi temsil edece¤im. ‹lk kez milli sporcu
olarak yar›ﬂaca¤›m.
Türkiye ﬁampiyonalar›nda hangi kulüp
ad›na yar›ﬂ›yorsunuz?
Çankaya Belediyesi’nin lisansl›
sporcusuyum. Bireysel çal›ﬂmalar›m› gören
spor hocas›n›n teklif etmesiyle bu kulübün
bünyesinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Ankara Üniversitesi’nin sporcusu olmay›
düﬂünmediniz mi?
ﬁu anki kulübüm spor salonunu karﬂ›l›yor,
halter ayakkab›s› ve kemerini temin ediyor.
Kendi üniversitemde sürdürmeyi tercih
ederim. Bu kulüpte biraz d›ﬂar›da kal›yorum
do¤al olarak, çünkü kurumum de¤il. Örne¤in

Belediye Baﬂkan›n›n yan›na ç›km›ﬂ sporcu
arkadaﬂlar benim haberim olmad›. Kazand›¤›m
madalyalardan sonra Rektörümüz Prof. Dr.
Cemal Talu¤’u ziyaret ederek sevincimi hep
paylaﬂ›yorum. Kendisinin de baﬂar›lar›mdan
ötürü takdir etmesi beni ayr›ca mutlu ediyor.
Profesyonel olarak haltercisiniz, ﬂartlar›n›z
ne kadar profesyonel?
Herhangi bir hoca ya da doktorla birlikte
çal›ﬂm›yorum. Bireysel olarak çal›ﬂ›yorum.
Profesyonel bir çal›ﬂma ortam›m oldu¤unu
söyleyemem. En son 200 kilo kald›rd›m ama
destek alsam san›r›m daha baﬂar›l› olurum.
Is›nmadan hemen çal›ﬂmaya baﬂl›yorum.
Hiç sakatland›n›z m›?
Bir defa baca¤›mda kas y›rt›lmas› oldu.
Bu baﬂar›lar›n maddi bir katk›s› oldu mu
hiç?
ﬁimdiye kadar hiç olmad›. Ama
kat›laca¤›m Dünya ﬁampiyonas›’nda dereceye
girersem maddi bir ödülü olaca¤›n› duydum.
Biz sizin için bu maddi ödülü araﬂt›raca¤›z.
Peki haltere nas›l zaman ay›r›yorsunuz?
Son dört ayd›r dönüﬂümlü olarak
çal›ﬂ›yoruz, yar›m gün oldu¤u için hem aileme
hem de haltere daha fazla zaman
ay›rabiliyorum. Zaten iki y›l sonra emeklili¤im
dolacak, sonras›nda tamamen sporla
ilgilenmeyi istiyorum.
Ne yapmay› planl›yorsunuz?
Bir spor salonu açmak isterim, ya da
üniversite bünyesinde imkân olursa çal›ﬂmak
isterim. Asl›nda görme engelliler olarak
haklar›m›z› da tam bilmiyoruz. Bir spor salonu
açabilir miyim, ﬂartlar› nedir tam olarak bilgim
yok.
Halterle u¤raﬂman›z›n özel yaﬂam›n›za
katk›lar›?
Psikolojimi çok rahatlat›yor gerçekten.
Fiziksel olarak kilo da verdim, daha rahat›m.
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"Sizin 10 metreden
okuduğunuzu ben
1 metreden
okuyabilirim. Asıl
önemli olan
o bilgiyi almaktır."

Peki görme probleminiz hayat›n›z› ne
kadar k›s›tl›yor?
Ben tek bir iﬂ yapamam o da ﬂoförlük.
Sizin 10 metreden okudu¤unuzu ben 1
metreden okuyabilirim. As›l önemli olan o
bilgiyi almakt›r. Benim gözlerim ›ﬂ›¤a karﬂ›
aﬂ›r› duyarl›. Güneﬂe ç›kt›¤›m zaman görme
oran›m çok düﬂüyor. Karanl›kta daha iyi
görüyorum. Güneﬂ gözlü¤ü ile d›ﬂar›da
geziyorum. Bunu da kendim keﬂfettim. Babam
doktora ›ﬂ›kta göremedi¤imi söylemiﬂti ama

bir çözüm bulunamam›ﬂt›. 13 yaﬂ›mdayken
güneﬂ gözlü¤ünü denedim ve beni oldukça
rahatlatt›¤›n› gördüm. Mesela teleskopik
gözlükle de daha rahat görebiliyorum. Bunu
da televizyon falan izlerken kullan›yorum.
‹kinci üniversitenizi bitiriyorsunuz galiba…
Evet tek dersim kald›. Eylül’de onu da
verece¤im umar›m. ‹ki y›ll›k Ev Ekonomisi
mezunuyum, ﬂimdi de Anadolu Üniversitesi
‹ktisat’tan mezun olaca¤›m. Kurum içinde de
görevde yükselme s›nav›na girdim. Kendime

yeni ﬂeyler katmay› seviyorum yani. Boﬂ
durmay› hiç sevmiyorum.
Ankara Üniversitelilere bir mesaj›n›z,
onlarla paylaﬂmak istedi¤iniz ﬂeyler var m›?
E¤itimli olmak çok önemli. ‹nsanlar›n
önüne zorluklar ç›kabilir ama önemli olan
onlar› aﬂmak. Ben ilkokula bile gidemeden
ikinci üniversitemi bitiriyorum. Hiç ö¤retmenin
olmad›, kendi çabamla okumay› yazmay›
ö¤rendim. ‹lkokulu ve ortaokulu d›ﬂar›dan
bitirdim, liseyi aç›k ö¤retimde tamamlad›m,
üniversiteleri de. Çal›ﬂ›rken e¤itimimi
tamamlad›¤›m için ayr›ca seviniyorum. ﬁimdi
çocuklar›ma ayn› ﬂeyi aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yorum
çok okuyun diyorum. Zorluklarla karﬂ›laﬂ›nca
y›k›lmak kolay; zor olan, zorluklar›n sizi
kamç›lamas›.

Not:
Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤’un
yönlendirmesiyle T›p Fakültesi Göz
Hastal›klar› Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Emin Özmert, Ayhan’› muayene ederek
baz› tetkikler yapt›. Prof. Dr. Özmert, Ayhan’a
yaﬂam›n› kolaylaﬂt›racak tavsiyelerde
bulundu ve periyodik olarak görüﬂmek
istedi¤ini bildirdi.
Ayr›ca, Ayhan’›n Ankara Üniversitesi Spor
Kulübü’nün lisansl› sporcusu olmas› yönünde
giriﬂimler baﬂlat›ld›.
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Ataol
Behramo¤lu

1966'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 197074 yıllarında Londra, Paris ve Moskova’da yaşadı.
Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rus dili ve edebiyatı
üzerine çalışmalar yaptı. Fransa’da Sorbonne
Üniversitesi Centre de Poetique Comparee Bölümünde
Türk ve dünya şiiri üstüne çalışmalar yaptı. Şiirleri
bütün önemli dillere çevrildi. Edebiyat ve kültür

üzerine yazdıkları, antoloji ve diğer çalışmalarıyla
kuşağının önde gelen yazarları arasına girdi. Toplumcu
dünya görüşü, yenilikçi edebiyat anlayışı ve eylemci
aydın kimliği ile çok sayıda okur kitlesinin sürekli ve
eksilmeyen ilgisine ulaşan, bir çok şiiri tanınmış
müzikçilerce bestelenip yorumlanan Behramoğlu,
"Cumhuriyet" gazetesinde köşe yazarı, Beykent
Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı profesörüdür.

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Ataol Behramoğlu ile keyifli bir söyleşi yaptık...

“ DTCF’de Geçirdi¤im Y›llar,
Hayat›m›n En Verimli
Dönemleridir”
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Rus Dili ve
Edebiyat› Bölümü'nü bitirdiniz, okul y›llar›n›zdan
bahseder misiniz?
‹ki y›l Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduktan
sonra yabanc› dil ö¤renme tutkusuyla DTCF Rus
Dili ve Edebiyat› Bölümünü seçtim. Bu
seçimimde baﬂl›ca etkenler hiç kuﬂkusuz Rus
edebiyat›na duydu¤um ilgi, yan›s›ra da o
dönemde Rus filolojisine kay›t yapt›rman›n
nisbeten kolay olmas›yd›. DTCF’de geçirdi¤im
1962-66 y›llar› bu anlamda hayat›m›n en verimli
dönemlerindendir. Sözünü etti¤im y›llardaki
yaﬂam›m, 1968 kuﬂa¤›n›n yak›n a¤abey ve
öncülerinden birinin yaﬂam› demektir. Bu
yaﬂamda ﬂiir, edebiyat ve siyaset bir aradad›r.
‹lk ﬂiir kitab›m 1965’te yay›nland›. Yeni toplumcu
ﬂairler kuﬂa¤›n›n (ve benim) en tipik ﬂiirlerinin
belki de baﬂ›nda gelen "Bir Gün Mutlaka"n›n
yaz›l›ﬂ tarihi de 1965’tir. "Kör Bir", "Yeniden,
Hüzünle", çok sonraki y›llarda bestelenerek
neredeyse "hit" olan "Bu Aﬂk Burada Biter" gibi
ﬂiirlerim de ayn› y›llar›n ürünleridir.
Üniversitenin son y›l›nda Mihail Lermontov’dan
ﬂiirler çevirdim. Bunlar (1940’larda yaz›lm›ﬂ bir
iki ﬂiir d›ﬂ›nda) trajik yazg›l› bu büyük ﬂairden
dilimize yap›lan ilk çevirilerdi. Bitirme tezim de
Lermontov üzerinedir. Yine son s›n›fta Anton
Çehov’un ilk oyunu "Ivanov"un da Türkçeye ilk
çevirisini yapt›m... Ayn› y›llarda kurulan Fikir
Kulüpleri Federasyonu’nun kurucular› aras›nda
ve fakültemizdeki "Sosyal Adalet" grubunun
kurucu baﬂkan›yd›m... Üniversite y›llar›m›n en

Bursa 1962

unutulamayacak an›lar›ndan biri (sonradan dost
gördü¤üm bu büyüleyici kentte bir buçuk y›l
ve arkadaﬂ olaca¤›m›z) büyük Rus-Sovyet yazar›
baﬂdöndürücü bir yaﬂam›m oldu... Ekmek
Konstantin Simonov’un (sonraki y›llarda yine
paras›n› otel kâtipli¤i, Türkçe ö¤retmenli¤i
yak›n dost olaca¤›m›z) Türkolog Radi Fish’le
yaparak kazanmaya çal›ﬂ›rken Alliance
birlikte fakültemizi ziyareti s›ras›nda bölüm
Française’de Frans›zca ö¤renmeye koyuldum.
odas›nda onlara Rusça ve ezberden
Paris’teki Türkiye Ö¤renci Derne¤i’nde
Lermontov’un "Yelkenli" (Parus) ﬂiirini
Türkiye’deki bask›c› yönetime karﬂ› tepkilerimizi
okumamd›r. Sevgili Radi’nin sonradan,
örgütledik. Deniz Gezmiﬂ’lerin idam edilmemesi
Rusya’n›n yüksek prestijli "Inostrannaya
için yap›lan açl›k grevine kat›ld›m... 1972’de
Literatura" (Yabanc› Edebiyat) dergisinde
Nâz›m Hikmet’in ölüm y›ldönümü törenlerine,
yay›nlanan "Bir Gün Mutlaka" adl› yaz›s›nda bu
daha sonra da Rus edebiyat› çevirmenler
karﬂ›laﬂma da betimlenir...
kurultay›na ça¤r›l› olarak gitti¤im Sovyetler
1970-74 y›llar› aras› yurt d›ﬂ›ndayd›n›z, o
Birli¤inde, Yazarlar Birli¤i’nin arac›l›¤›yla
süreçte edebiyata ilginiz nas›ld›?
yapt›¤›m burs baﬂvurusunun kabulüyle Moskova
Okulu ve askerli¤i bitirdikten sonra bir kaç
Devlet Üniversitesi’nde bir buçuk y›l kadar Rus
y›l daha Ankara’da yaﬂad›m. Bu arada Puﬂkin’in
Edebiyat› üzerine "asistan" olarak çal›ﬂma
"Bütün Öykü ve Romanlar›"n›, Gorki’nin
olana¤› buldum. Bu s›rada bir çok Rus yazar ve
"Yaﬂanm›ﬂ Hikâyeleri"ni, Çehov’un Türkçede
ﬂairini Rusçalar›ndan okudum...Belli baﬂl› yazar
yine ilk kez yay›nlanan "Orman Cini" adl›
ve ﬂairlerle tan›ﬂt›m... "Kardeﬂim Aylard›r
oyununu, Turgenev’in "Arefe" adl› roman›n›
Hapiste", "Beyaz, ‹pek Gibi Ya¤d› Kar" adl›
dilimize çevirdim... Kuﬂa¤›m›z›n öncü
ﬂiirlerimi o s›rada yazd›m. 1974 güzünde
dergisi "Halk›n Dostlar›" dergisini
bu ilk ve kesintisiz yurt d›ﬂ›
(‹.Özel’le) yay›nlamaya baﬂlad›k.
yolculu¤undan ülkeye döndüm...
r
ü
“Öm
,
Bir röportaj›n›zda "ﬁiir çok moda
1970’te de "Bir Gün Mutlaka" adl›
r
o
nmıy
de¤il" demiﬂsiniz…
ﬂiir kitab›m yay›nland›... Ayn› y›l›n güz yaşa
”
aylar›n›n birinde, ö¤renme ve serüven
Günümüzde para, üstelik de
ketiliyor
ü
t
tutkular›yla (ve cebimde gerçekten üç
görgüsüz ellerde toplanan para her
kuruﬂla) yurt d›ﬂ›na ç›kt›m. Londra’da
ﬂeyi belirliyor... ‹nsanlar›n kendileri de birer
bir kaç ay bir garsonluk yaparak Regant School
tüketim metas›na dönüﬂmekteler. Ömür
adl› dil okulunda ‹ngilizce kurslar izledim...
yaﬂanm›yor, tüketiliyor... Yaﬂamak baﬂka bir
"Sana Seslenmek ‹çin" adl› ﬂiirimi Londra’da
ﬂeydir ve orada ﬂiire çok yer vard›r... Yaﬂam›n
yazd›m... Oradan Paris’e geçerek ilk kez
tüketilen bir ﬂey olarak alg›lanmas› ise, mümkün
oldu¤unca derinliksiz bir yaﬂam anlam›na gelir...
Kolay, basit, zahmetsizce tüketilen ve öylece de
sona eren bir süreç... Oysa her gün, her an, her
saniye önemlidir.... Yaﬂam bir derinlik aray›ﬂ›
olarak alg›land›¤›nda, ﬂiirin söyleyece¤i çok ﬂey
vard›r. ﬁiiri günlük tüketimde kullan›p
tüketemezsiniz. Kolayca tüketilen ﬂey zaten ﬂiir
de¤ildir.
ﬁiirlerinizin bestelenmesine nas›l
yaklaﬂ›yorsunuz?
‹yi (ﬂiirin anlam-yap› özelliklerine uygun)
bestelere seviniyorum...
‹lk ﬂiir yazma eylemi ve duygusu sizde nas›l
oluﬂmuﬂtu an›ms›yor musunuz?
San›r›m bu duygu hep vard›... Fakat ilk ciddi
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Neden büyük ﬂairler Ankara’dan ç›kar?
ç›k›ﬂ 1959 tarihli "Melankoli"yledir...
Hangi dönemlerde daha üretken olursunuz?
Bu iltifat beni de kaps›yorsa, teﬂekkür
Huzurlu zamanlarda m› çalkant›l› zamanlarda
ederim. Fakat nereden ç›kard›n›z büyük ﬂairlerin
m›?
(sanki sadece) Ankara’dan ç›kt›¤›n›... 1960’larda
Huzurlu zamanlarda diyebilirim... Bir de
Ankara’da ayn› zamanda Attila ‹lhan, Ahmed
kuﬂkusuz, çalkant› dedi¤iniz ﬂey derinleﬂip
Arif, Turgut Uyar, Mehmed Kemal, Dranas,
içselleﬂti¤inde...
Külebi yaﬂamaktayd›... Bu, Ankara bak›m›ndan
Türk ﬂiirinin gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
çok önemli, anlaml› bir dönemdi kuﬂkusuz...
Bu sorunun yan›t› Türkiye’nin gelece¤iyle
Fakat büyük ﬂair ve ﬂiir her zaman her yerden
ilgili... Bugünkü e¤itim anlay›ﬂ› ve uygulamas›yla
ç›kar. Hele ‹stanbul’un hakk›n› hiç
ne ﬂiirimizin ne de ülkemizin an›lmaya
yemeyin... Divan ﬂiirinin kökü
de¤er bir gelece¤i olabilir...
oras›d›r... Fikret’ten Yahya
Sorun bakal›m, ilkokul ça¤›ndaki
Kemal’e, N.Hikmet’ten Orhan
a
“Ankar si,
çocuklar›m›z›n milyonda kaç›
Veli’ye, say›s›z ﬂairimizin yaﬂay›p
te
Orhan Veli’den, Cahit S›tk›’dan,
yaratt›klar› kentimizdir ‹stanbul...
Üniversi tin
Ankara’y› düﬂündü¤ünüzde
Da¤larca’dan, ﬂiirlerinden
e
y
i
r
u
h
m
u
C
u
i
l
k
a
kl›n›za gelen…
çocuklar›n da tat alabilece¤i
rum
u
k
r
i
b
ü
herhangi bir baﬂka ça¤daﬂ
1960’larda Türkiye ‹ﬂçi
önc
ni
i
ğ
i
ﬂairimizden ezbere bir dize
Partili y›llar... K›z›lay’da volta
l
m
i
k
olma
söyleyebilir... Ben Puﬂkin’in hiç
atmalar›m›z... Ahmed Arif...
ı
de¤ilse bir ﬂiirini ezbere bilmeyen bir
korumay tadır” Bunlardan baﬂka da
Rus ilkokul ö¤rencisi düﬂünemem...
Ankara’y› sadakatle
rmak
a
ş
a
b
Yahya Kemal "Bu dil a¤z›mda annemin
yaﬂamakta olan Abdullah Nefes,
sütüdür" diyordu... A¤›zlar›m›zda anne
Orhan ‹zzet Kök gibi can dostlar›m... Ankara
sütü yerine say›s›z metalik, sentetik tat var...
benim için bozk›rd›r... Ve ﬂiirimin nabz›nda atan
Bizim için en özel ﬂiiriniz "Yaﬂad›klar›mdan
duygulardan biri de bozk›r duygusu dedi¤im bu
Ö¤rendi¤im Bir ﬁey Var"; sizin için hangisi?
ﬂeydir...
Kad›nlar ﬂairleri mi sever, siyasetçileri mi?
Yan›s›ra "Bir Gün Mutlaka", "Unuttum,
Nas›ld› Annemin Yüzü", "Aﬂk ‹ki Kiﬂiliktir", son
Tanr›ya ﬂükürler olsun ki, ﬂairleri... Bunu
ﬂiirlerimdem "Zakkum ve Yaz", vb...
kendimden biliyorum...
Ankara m›, ‹stanbul mu?
Kad›n- erkek iliﬂkisinde söz mü davran›ﬂ m›
b
e
l
i
r
leyicidir?
Eskiden banko Ankara’yd›... ﬁimdi ikisi de
de¤il... Belki biraz ‹zmir...
Baﬂlang›çta sanki söz… Giderek, davran›ﬂ...

Ankara Üniversitesi’nin eski bir ö¤rencisi
olarak bugünkü Ankara Üniversitesi hakk›ndaki
izlenimleriniz?
Yan›ndan her geçiﬂte duygulan›r›m...
Cumhuriyetin öncü bir kurumu olma kimli¤ini
korumay› baﬂarmaktad›r...
DTCF’de unutamad›¤›n›z bir hocan›z var m›?
Olmaz olur mu! Bize Rusçay› bir anne
sevgisiyle ö¤reten çok sevgili ﬁefika Ortayl›
ö¤retmenimiz...
Ankara Üniversitesi ö¤rencilerine ve özel
olarak edebiyata gönül veren ö¤rencilere
ö¤ütleriniz?
Ait oldu¤umuz ülkeye, halka, tarihe lay›k
olmal›y›z. Cumhuriyet devriminin ne anlama
geldi¤ini çok iyi kavramal›, bu devrimi hem
savunmal› hem daha ilerilere taﬂ›mal›y›z... Pek
çok okumal›y›z... An›tkabir’e gitti¤imizde
Mustafa Kemal’in okudu¤u kitaplar›n say›s›n› ve
listesini gözden geçirerek, "Acaba ben böyle bir
öndere lay›k olmak için ne yapmal›, nas›l bir
gelecek hedeflemeli, nas›l bir yaﬂam
sürdürmeliyim?" diye düﬂünmeliyiz....

YAﬁADIKLARIMDAN Ö⁄REND‹⁄‹M B‹RﬁEY VAR...
Yaﬂad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir ﬂey var:
Yaﬂad›n m›, yo¤unlu¤una yaﬂayacaks›n bir ﬂeyi
Sevgilin bitkin kalmal› öpülmekten
Sen bitkin düﬂmelisin koklamaktan bir çiçe¤i
‹nsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuﬂa, bir çocu¤a
Yaﬂamak yeryüzünde, onunla kar›ﬂmakt›r
Kopmaz kökler salmakt›r oraya
Kucaklad›n m› s›ms›k› kucaklayacaks›n arkadaﬂ›n›
Kavgaya tüm kaslar›nla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzand›n m› bir kez s›ms›cak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taﬂ gibi dinleneceksin
‹nsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildi¤ine
Hem de tüm benli¤i seslerle, ezgilerle dolarcas›na
‹nsan bal›klama dalmal› içine hayat›n
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcas›na
Uzak ülkeler çekmeli seni, tan›mad›¤›n insanlar
Bütün kitaplar› okumak, bütün hayatlar› tan›mak arzusuyla yanmal›s›n
De¤iﬂmemelisin hiç bir ﬂeyle bir bardak su içmenin mutlulu¤unu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaﬂamak özlemiyle dolmal›s›n
Ve kederi de yaﬂamal›s›n, namusluca, bütün benli¤inle
Çünkü ac›lar da, sevinçler gibi olgunlaﬂt›r›r insan›
Kan›n kar›ﬂmal› hayat›n büyük dolaﬂ›m›na
Dolaﬂmal› damarlar›nda hayat›n sonsuz taze kan›
Yaﬂad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir ﬂey var:
Yaﬂad›n m› büyük yaﬂayacaks›n, ›rmaklara, gö¤e,
bütün evrene kar›ﬂ›rcas›na
Çünkü ömür dedi¤imiz ﬂey, hayata sunulmuﬂ bir arma¤and›r
Ve hayat, sunulmuﬂ bir arma¤and›r insana...
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Araﬂt›rma Veri Taban› Sistemi

ARVES Kullan›ma Aç›ld›
nkara Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma
Proje Ofisi (BAPRO), Ankara Üniversitesi
Araﬂt›rma Veritaban› Sistemi (ARVES) ad›
verilen bir veri toplama ve iﬂleme sistemi
oluﬂturdu. Üniversitemiz ö¤retim üyeleri art›k
internet üzerinden
http://www.arves.ankara.edu.tr adresini
kullan›larak bu yaz›l›ma giriﬂ yapabiliyor.
K›saca ARVES olarak tan›mlanan bu
sistem, Ankara Üniversitesi ö¤retim
üyelerinin gerçekleﬂtirdi¤i bilimsel
etkinliklerle ilgili bilgilerin BAPRO Bilimsel
Araﬂt›rma Dokümantasyon Birimi’nde
toplan›p, Üniversitemizin bilimsel araﬂt›rma
etkinliklerinin planlanmas› süreçlerinde
duyulan gereksinimler do¤rultusunda
de¤erlendirilecek. Bu ba¤lamda, ö¤retim
üyelerinin gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar›
bilimsel etkinliklerle ilgili olarak yapacaklar›
her türlü baﬂvuruda ARVES sisteminde yer
alan kiﬂisel bilgilerini tan›mlam›ﬂ ve
güncellemiﬂ durumda olmalar› gerekiyor.
ARVES, Üniversitemiz ö¤retim üyelerinin
bu sisteme girerek, kendi kiﬂisel bilimsel
etkinliklerini belirtecekleri bilgilerin
toplanaca¤› bir veribankas› sistemini içeriyor.
Bu amaçla, Rektörlük taraf›ndan her ö¤retim

A

üyesine bir kullan›c› ad› ve ﬂifre verilerek
sisteme giriﬂi sa¤lan›yor. Sisteme giriﬂ yapan
ö¤retim üyeleri, kiﬂisel bilgilerini
tan›mlayabilecek ve güncelleyebilecekler.
Sistemde yer alan bilimsel etkinlikleri
içeren kiﬂisel doküman›n ç›kt›s›
yazd›r›labilecek ve ilgili ö¤retim üyesi
taraf›ndan, gereksinim duyulan hallerde,
kiﬂinin bilimsel etkinliklerini belirten
özgeçmiﬂi olarak kullan›labilecek.
Di¤er taraftan, ARVES sistemini
kullanarak, her ö¤retim üyesi Üniversitemizde
yürütülmüﬂ/yürütülen bilimsel araﬂt›rma
konular›, projeler ve yay›nlara ait listelenmiﬂ
bilgilere ulaﬂabilmek için sorgulamalar
yapabilecek. Böylece, ö¤retim üyeleri hem
Üniversitemizde gerçekleﬂtirilen bilimsel
etkinliklerin hem de belirli araﬂt›rma
konular›nda varsa ortak çal›ﬂmalar
yürütebilece¤i araﬂt›rmac›lar›n fark›ndal›¤›na
kavuﬂmuﬂ olacak.
Sistemin do¤ru ve yeterli bilgiyi içerir
biçimde iﬂleyebilmesi için Üniversitemiz
ö¤retim üyelerinin bu sisteme en k›sa sürede
giriﬂ yaparak, istenilen bilgileri tan›mlayarak
güncelleme iﬂlemi için gerekli özeni ve ilgiyi
göstermesi bekleniyor.

Kimya Mühendisli¤i Bölümü’nde

Uluslararas› Kurs
M
ühendislik Fakültesi Kimya Mühendisli¤i
Bölümü’nde 28-29-30 Haziran 2010
tarihleri aras›nda “A Teaching on Innovation
Module for Engineering Programs (TOINNOEN) (Mühendislik Programlar› ‹çin Bir
‹nnovasyon E¤itim Modülü)” konulu kurs
gerçekleﬂtirildi. Lisans ve lisansüstü
ö¤rencilerinin yan›s›ra, endüstriden
mühendisler ve akademisyenlerin kat›ld›¤›
kursun ö¤renci grubu a¤›rl›kl› olarak
Mühendislik Fakültesi’nin Elektronik, Fizik,
Jeofizik, G›da ve Kimya Mühendisli¤i
Bölümleri ile ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakülteleri ö¤rencilerinden
oluﬂtu. Mühendis grubu Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii (TAI) A. ﬁ. ve Akrilik Kimya
Sanayii (AKSA) A.ﬁ. mühendislerinden;
akademisyen grubu Hacettepe Üniversitesi
E¤itim Fakültesi ve Mühendislik Fakültemiz
G›da ve Kimya Mühendisli¤i Bölümleri
ö¤retim üyelerinden meydana geldi.
Tamamen ‹ngilizce olarak gerçekleﬂtirilen
kursun sonunda, kat›l›mc›lara kat›l›m
sertifikas› verildi.
Leonardo da Vinci projesi kapsam›nda
gerçekleﬂtirilen kursun proje

koordinatörlü¤ünü Fakültenin kurucu dekan›
merhum Prof. Dr. R›dvan Berber yap›yordu.
Prof. Berber’in vefat› üzerine proje
koordinatörlü¤ünü ayn› bölümden Prof. Dr.
Zeki Aktaﬂ üstlendi. Proje, Ankara
Üniversitesi (koordinatör), Graz Üniversitesi
(Avusturya), ‹nönü Üniversitesi, Liverpool
John Moores Üniversitesi (UK) ve Oxford
Brookes Üniversitesi (UK) taraf›ndan

yürütülüyor. Kursu gerçekleﬂtiren proje ekibi
ise Ankara Üniversitesi’nden Dr. Zeki Aktaﬂ ve
Dr. Emine Ya¤mur, Avusturya’dan Dr. Alfred
Posch ve Dr. Gerald Steiner, ‹nönü
Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Yüceer ve Dr.
Özlem Esen Kartal, Liverpool John Moores
Üniversitesi’nden Dr. Adam Papworth ve Dr.
Jamie Finlay ile Oxford Brookes’den Dr. Ian
Davey-Wilson ve Dr. Neil Fellows’tan oluﬂuyor.
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‹LEF’li Ö¤rencilerden
‹ki Y›lda
12 Uluslararas› Proje
A

nkara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi (‹LEF)
çat›s› alt›nda çal›ﬂmalar›n› sürdüren
ö¤renci topluluklar›ndan Uluslararas›
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Toplulu¤u (UARGE)
30 Temmuz-8 A¤ustos 2010 tarihlerinde 11.
uluslararas› projesini gerçekleﬂtirdi. Avrupa
Birli¤i Gençlik Program› (Youth in Action)
bünyesinde “Çeﬂitlili¤e sayg›, kültürler aras›
diyalog, f›rsat eﬂitli¤i, kültürler aras› ö¤renme,
sosyal dahil etme” gibi önceliklerle
uluslararas› projeler geliﬂtiren UARGE; 12
ülkenin ortakl›¤›nda (Malta, Hollanda, Fransa,
‹spanya, Litvanya, Letonya, Yunanistan, ‹sveç,
Danimarka, Portekiz, Romanya ve Türkiye)
Romanya’n›n ev sahipli¤inde gerçekleﬂen
“Using methods and materials on the topic of
cultural diversity as part of intercultural
education” adl› e¤itim kursunda Türkiye’yi
temsil etti. Çeﬂitli atölye çal›ﬂmalar›n›n,
sunumlar›n ve kültürel aktivitelerin yer ald›¤›
proje, Romanya’n›n Transilvanya bölgesinde
yer alan Ramnicu Valcea ﬂehrinde
gerçekleﬂtirildi. Türkiye’yi temsilen projede
yer alan UARGE üyeleri Mehmet Can Tanyolu
ve Ahmet Koçyi¤it “Alternatif medya
araçlar›n›n kullan›m› ve kültürleraras›

ö¤renmede medya’n›n rolü” konusunu anlatt›.
Topluluk bundan önce dört uluslararas›
projeye ev sahipli¤i yapt› ve Malta, Romanya,
Polonya, S›rbistan ve Yunanistan’da alt›
uluslararas› projeye ortak olarak kat›ld›.
‹lef = Life ilkesinden hareketle projeler
geliﬂtiren ve projelere ortak olan topluluk 12.
Uluslararas› projesine 11-18 Ekim 2010
tarihlerinde beﬂ ülkenin ortakl›¤› ile “Dream
of a better life - Daha iyi bir yaﬂam düﬂü” ad›
alt›nda Ankara’da ev sahipli¤i yapacak. AB
Gençlik Program› finansal deste¤i, Ankara
Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi Dekanl›¤›,
Uluslararas› Af Örgütü, BM Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i lojistik ve teknik destekleri ile
UARGE koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilecek
projede; mültecilere uygulanan ayr›mc›l›¤a
dikkat çekmek, bu ayr›mc›l›¤› önlemeye
yönelik fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmak amac›yla
atölye çal›ﬂmalar›, e¤itimler, uluslararas›
konferanslar ve sergiler Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsünde ve ‹letiﬂim Fakültesi’nde
uygulanacak. Gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u sosyal
sorumluluk projeleri iki y›l›n› geride b›rakan
UARGE bugüne kadar 20 ‹LEF ö¤rencisini
Avrupa’ya gönderdi.

Suriye’den
Konuklar›m›z Vard›
S
uriye Halep Üniversitesi’nin eczac›l›k,
mühendislik, güzel sanatlar, diﬂ hekimli¤i
ve hukuk fakültelerinden 17 ö¤renci, ‹nﬂaat
Fakültesi ö¤retim üyesi Fatima Alseleh’in
baﬂkanl›¤›nda Üniversitemizin konu¤u oldu.
Üniversitemizin Eczac›l›k, Diﬂ Hekimli¤i ile Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, An›tkabir ve
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret eden
Suriyeli ö¤renciler, Üniversitemizin sa¤lad›¤›
olanaklarla ‹stanbul’u da gördüler. ‹stanbul’da
‹stanbul Üniversitesi’nin konu¤u olan

ö¤rencileri, Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Yasemin O¤uz da kabul ederek Türk
yüksekö¤retim sistemi ve Ankara Üniversitesi
hakk›nda bilgi verdi. Ankara Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi’yle de bir araya gelen konuk
ö¤renciler ise en fazla olarak e¤itimlerine
Türkiye’de devam edebilme olanaklar› ile
lisansüstü e¤itim yapma koﬂullar›n› ö¤renmek
istediler.
Suriyeli ö¤renciler Üniversitemize bir de
k›l›ç arma¤an ettiler.
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Deney Hayvanlar›
Kullan›m Sertifikas›
E¤itim Program›
A

nkara Üniversitesi Hayvan Deneyleri
Yerel Etik Kurulu ve Ankara Üniversitesi
Sürekli E¤itim Merkezi (ANKÜSEM), 31
May›s-8 Haziran 2010 tarihleri aras›nda "I.
Deney Hayvanlar› Kullan›m Sertifikas› E¤itim
Program›"n› gerçekleﬂtirdi.

Ankara Üniversitesi ve di¤er kurum ve
kuruluﬂlardan toplam 40 kursiyerin kat›ld›¤› ve
28 e¤itmenin 22’sini Üniversitemiz Veteriner
Fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n oluﬂturdu¤u
program›n dört gününe Veteriner Fakültesi ev
sahipli¤i yapt›. Uygulamalar› T›p Fakültesi

Ö¤retim Üyemizin
Yay›n›na
Dünyan›n Önde Gelen
Dergisinden At›f
A

nkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Doç. Dr. Bar›ﬂ Sareyyüpo¤lu ve ark.’n›n Folia
Microbiologica dergisinde 2008 tarihinde
Ankara Üniversitesi adresiyle yay›mlad›¤›
"Detection of methicillin and mupirocin
resistance in staphylococcal hospital isolates
with a touchdown multiplex polymerase
chain reaction" baﬂl›kl› çal›ﬂmas›,
Mikrobiyoloji alan›nda dünyan›n önde gelen
bilimsel dergilerinden NATURE REVIEWS
MICROBIOLOGY’de (2009 y›l› impakt
faktörü=17.6, Mikrobiyoloji alan›nda impakt
faktörüne göre yap›lan s›ralamada 1. s›rada
bulunmaktad›r) 2010 y›l› Nisan ay›nda
yay›mlanan "Resistance to and synthesis of
the antibiotic mupirocin" baﬂl›kl› çal›ﬂmada
at›f ald›. Çal›ﬂmada, stafilokok izolatlar›nda
antibiyotik direnç genlerinin saptanmas›nda
kullan›lan h›zl› PCR tekniklerinin önemine
vurgu yap›ld›. Sareyyüpo¤lu ve ark.’n›n
çal›ﬂmas›, metisilin ve mupirosin dirençli
stafilokoklar›n saptanmas› ve ayr›m›nda h›zl›,
basit ve güvenilir bir yaklaﬂ›m sunuyor.
Doç. Dr. Bar›ﬂ Sareyyüpo¤lu, insan ve
hayvanlarda önemli enfeksiyöz hastal›klara
neden olan mikroorganizmalar›n moleküler
tan›s›nda kullan›lmak üzere h›zl› tan›
tekniklerinin geliﬂtirilmesi üzerine
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

Deney Hayvanlar› Araﬂt›rma Laboratuvar›nda
gerçekleﬂtirilen Program›n sonunda
Kursiyerlere, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Veteriner Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu’nun da
kat›ld›¤› bir törenle sertifikalar› verildi.

Prof. Dr.
Hakan Yard›mc›

TÜBA
Biyogüvenlik
Komitesi

Üyesi

A

nkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dal› ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Hakan Yard›mc›, 22
Nisan 2010 tarihinde Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) Biyogüvenlik Komitesi
Üyeli¤ine seçildi. TBMM’de 18 Mart
2010’da onaylanan Biyogüvenlik Kanunu
tasla¤› haz›rl›k komisyonu baﬂkanl›¤›n›
yapan Prof. Dr. Yard›mc›, ayn› zamanda
Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri
Yerel Etik Kurulu ve TÜB‹TAK ULAKB‹M
Yaﬂam Bilimleri Veri Taban› Komite
Baﬂkanl›¤›n› da yürütüyor.
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Veteriner Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Haz›ro¤lu

EAEVE Yönetim Kurulu Üyesi
V

iyana’da 18-23 May›s 2010 tarihleri
aras›nda 36 ülkenin veteriner fakültesi
dekanlar› ve ö¤retim görevlilerinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilen 23. EAEVE (The European
Association of Establishments for Veterinary
Education) toplant›s› ile ayn› tarihlerde
düzenlenen IVSA (International Veterinary
Students’ Association) toplant›s›na Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. R›fk› Haz›ro¤lu ile Veteriner Fakültesi
ö¤rencilerinden Asl› Gizem ﬁen ve Cihangir
Dursun kat›ld›.
EAEVE’nin Genel Kurul Toplant›s›nda
gerçekleﬂtirilen Yönetim Kurulu seçiminde
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu Grup 8’den
Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi.
IVSA toplant›s›na kat›lan Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ö¤rencileri
beﬂ gün süren organizasyonda; Avrupa’daki

veteriner hekimli¤i e¤itim-ö¤retiminin
sorunlar›, geliﬂtirilmesi ve gelece¤i konular›n›,
di¤er ülkelerin veteriner fakülteleri
ö¤rencileriyle birlikte dahil olduklar› çal›ﬂma

gruplar›nda de¤erlendirerek; elde ettikleri
ç›kar›mlar› ve gelece¤e dair fikir ve önerilerini
veteriner fakültesi dekanlar›yla paylaﬂma
olana¤› buldular.

‹ki Ö¤retim Eleman›m›z
TÜBA-GEB‹P Ödülü
Kazand›
A

nkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Viroloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Tuba Çi¤dem O¤uzo¤lu ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nden Dr. Erkan Y›lmaz, Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) taraf›ndan 2001
y›l›ndan bu yana genç ve üstün baﬂar›l› bilim
insanlar›n› desteklemek amac›yla yürütülen
"Üstün Baﬂar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›
Ödüllendirme Program›" (GEB‹P) 2010 ödülünü
kazand›.
Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi’nden ilk kez bu ödülü almaya hak
kazanan Doç. Dr. Tuba Çi¤dem O¤uzo¤lu,
"Akademi Günü" etkinlikleri çerçevesinde 4
Haziran 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Reﬂat Kaynar Konferans
Salonu’nda yap›lan bir törenle berat›n›,
Akademinin ﬂeref üyesi Prof. Dr. Ayhan O.
Çavdar’›n elinden ald›.
Doç. Dr. Tuba Çi¤dem O¤uzo¤lu’nun
Veteriner Viroloji alan›nda (moleküler ve
epidemiyolojik) yapt›¤› Uluslararas› At›f
Endeksleri kapsam›ndaki dergilerde bas›lm›ﬂ
20 makalesi, ulusal ve uluslararas›
konferanslarda sunulmuﬂ 33 bildirisi olup, h
indeksi 6’d›r.
"Üstün Baﬂar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›

Ödüllendirme Program›", genç bilim
insanlar›n› TÜBA bünyesinde destekleyip
özendirerek gelece¤in Genç Akademisini

oluﬂturmay› ve bu Akademinin Avrupa Genç
Bilim Akademileri ile entegrasyonunu
hedefliyor.
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Veteriner Fakültesi Bilimsel Araﬂt›rma Toplulu¤u’ndan

Seminer Günleri I-II
A

nkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
bünyesinde Prof. Dr. K. Serdar Diker’in
dan›ﬂmanl›¤›nda 2000 y›l›nda kurulan ve
Fakülte ö¤rencilerinin bilimsel çal›ﬂmalara
kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla çal›ﬂmalar
yürüten Bilimsel Araﬂt›rma Toplulu¤u (AVBAT)
10-31 Mart 2010 tarihleri aras›nda
düzenledi¤i "Seminer Günleri-I"in ard›ndan 728 May›s 2010 tarihlerinde de "Seminer
Günleri-II"yi gerçekleﬂtirdi.
"Seminer Günleri-1" kapsam›nda Dölerme
ve Suni Tohumlama Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Ali Daﬂk›n "Reprodüksiyon
Yönetimi", Do¤um ve Jinekoloji Anabilim Dal›

ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayhan Baﬂtan
"Köpeklerde Genital Organ Hastal›klar›",
Biyokimya Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Arif Alt›ntaﬂ, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akan ve
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Haluk Çelik
"Biyokimyasal, Mikrobiyolojik, G›da ve Su
Numunelerinin Al›nmas›, Nakile Haz›rlanmas›,
Nakli ve Laboratuvar Analizine Haz›rlanmas›"
baﬂl›kl› seminerleri sunarken; "Seminer
Günleri-II"de Cerrahi Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili "Kalça Displazisi",
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dal›

ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ali Daﬂk›n "Bo¤a
Seçimi" ve "‹nfertilite Yönetimi", Anatomi
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ahmet
Çak›r ve Do¤um ve Jinekoloji Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Prof. Dr. ﬁükrü Küplülü
"Anatomi ve Do¤um", yine Anatomi Anabilim
Dal› ö¤retim eleman› Dr. Okan Ekim
"Fonksiyonel Kalça Anatomisi" baﬂl›kl›
bildirileri sundu. 1000’in üzerinde Veteriner
Fakültesi ö¤rencisinin takip etti¤i toplam 20
seminerin sonunda, semineri veren ö¤retim
üyelerine teﬂekkür belgeleri; izleyen
ö¤rencilere ise kat›l›m belgeleri Dekan Prof.
Dr. R›fk› Haz›ro¤lu taraf›ndan verildi.

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu’nun Ad›

Yeni Bir Lale Türüne Verildi
olu-Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Araﬂt›rma Görevlisi Dr.
‹smail Eker’in Prof. Dr. Tekin Babaç
dan›ﬂmanl›¤›nda Van çevresinde yürüttü¤ü
araﬂt›rmalar s›ras›nda keﬂfetti¤i yeni lale
türüne, Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mehmet Koyuncu’nun
ad› verildi.
Türkiye’deki lale (tulipa) türleri üzerinde
yürüttü¤ü çal›ﬂma yapan Dr. ‹smail Eker; bu
bitkinin bilimsel olarak Liliaceae
(zambakgiller) familyas›na ba¤l› "Tulipa L."
cinsine ait oldu¤unu, Anadolu’da lale olarak
adland›r›ld›¤›n› söyledi.
Dr. Eker ﬂunlar› söyledi:
" 2010 y›l›nda ayn› üniversiteden doktora
hocam olan Prof. Dr. M. Tekin Babaç ile
birlikte ‹sveç’te ‘Nordic Journal of Botany’
adl› dergide yay›nlanan makalemizde,
Türkiye’de so¤anl› bitkiler konusunda uzman
ve çok de¤erli bir bilim insan› olan Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmasötik
Botanik Ana Bilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Koyuncu’nun ad›n›, keﬂfetti¤imiz
bitkiye verdik. Böylece bitkinin ismi Latince’de
‘Koyuncu Lalesi’ anlam›na gelen ‘Tulipa
koyuncui Eker&Babaç’ olarak bilim dünyas›na
girdi."

B

Daha önce bilim dünyas› için yeni olan iki
bitkiye daha ad› verilen Prof. Dr. Mehmet
Koyuncu, kendi yapt›¤› araﬂt›rmalarla da yeni
bitki türlerini bilim dünyas›na kazand›rd›.

Ankara Üniversitesi’nin Yeni Yüksekokulu

Haymana Meslek
Yüksekokulu
H

aymana’ya bir meslek yüksekokulu
kazand›rmak üzere Ankara Üniversitesi
ile Haymana Kaymakaml›¤› ve Haymana
Belediye Baﬂkanl›¤› aras›nda 4 Kas›m 2009
tarihinde imzalanan protokol meyvelerini
verdi.
Ankara Üniversitesi Haymana Meslek
Yüksekokulu; Fizyoterapi, ‹lkyard›m Acil
Yard›m ve Yaﬂl› Bak›m Hizmetleri
Bölümleriyle bu akademik y›ldan itibaren Türk
yüksekö¤retimine hizmet sunmaya baﬂl›yor.
Yüksekokulda e¤itim, T›p Fakültesi ve Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi ile iﬂbirli¤i içinde
yürütülecek. Ö¤renciler uygulamal›
e¤itimlerini de Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ne ba¤l› hastanelerde yapacak.
Fizyoterapi Bölümü
Türkiye’de ve dünyada gerek nüfusun

Ö¤retim
Üyemiz
Uluslararas› Aile
Planlamas›
Federasyonu Avrupa
Bölge Baﬂkan
Yard›mc›s› Oldu

yaﬂlanmas›, gerekse trafik ve endüstriyel
kazalar›n art›ﬂ›, fizik tedavi ve rehabilitasyon
hizmetlerine olan ihtiyac› artt›r›yor. Program,
Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal
merkezleri ve SPA/termal tesislerde eksi¤i
yo¤un olarak hissedilen yard›mc› sa¤l›k
personeli yetiﬂtirmeyi amaçl›yor.

‹lkyard›m Acil Yard›m Bölümü
Program, acil durumlarda hastan›n
yaﬂam›n› kurtarmaya veya sakatl›klar›
önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun
ﬂekilde gerçekleﬂtirebilecek paramedikleri
topluma kazand›rmay› amaçl›yor. E¤itim
sonucunda paramedikler, ambulans ve
içindeki acil müdahale yard›mc›lar›n›
kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi
yaﬂam kurtar›c›, atelleme ve sabitleme gibi
sakatl›k önleyici giriﬂimleri yapabilecek.

A

nkara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi ve Türkiye Aile Planlamas›
Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Hakan ﬁat›ro¤lu,
Uluslararas› Aile Planlamas› Federasyonu

Programda teorik derslerin yan› s›ra, Acil T›p
anabilim dal› ö¤retim üyeleri gözetiminde staj
ve tam donan›ml› ambulans içinde pratik
uygulamas› da verilecek.
Yaﬂl› Bak›m Hizmetleri Bölümü
Artan yaﬂl› nüfus ve bu nüfusun bak›m
gereksinimlerine karﬂ›n Türkiye de bu
gereksinimi karﬂ›layacak, yaﬂl›ya hizmet
kurumlar› ile yaﬂl› sa¤l›¤›, bak›m›, tedavisi ve
rehabilitasyonu alanlar›nda yetiﬂmiﬂ
profesyonellerin say›s› çok yetersiz.
Bu program›n amac›, bak›ma gereksinimi
olan ya da olmayan bütün yaﬂl› bireylerin
bak›m ve rehabilitasyonunu yapan ve onlar›n
yaﬂam kalitelerinin art›r›lmas›na katk›
sa¤layan ara profesyonel elemanlar
yetiﬂtirmek olarak tan›mlan›yor.

Avrupa Bölge Baﬂkan Yard›mc›l›¤›na seçildi.
‹ngiltere’den K›rg›zistan’a kadar üyesi
bulunan Uluslararas› Aile Planlamas›
Federasyonu Avrupa bölgesinde, özellikle
anne-bebek sa¤l›¤›, aile sa¤l›¤› hizmetlerinin
daha ulaﬂ›labilir, homojen ve sosyal
sorumluluk bilinci içinde olmas› için Avrupa
Parlamentosu’nun dan›ﬂman› olarak raporlar
haz›rlanaca¤›n› belirten Prof. Dr. ﬁat›ro¤lu,
“89 y›ll›k bir baﬂar› öyküsü olan Türkiye’nin
sa¤l›k alan›ndaki tecrübelerini, özellikle Do¤u
Avrupa ve Uluslararas› Aile Planlamas›
Federasyonu’na yeni kat›lan Türk
Cumhuriyetlerine aktarmak baﬂl›ca amac›m
olacak” dedi.
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Yarat›c› Drama Günleri

A

nkara Üniversitesi E¤itim Bilimleri
Enstitüsü ‹lkö¤retim Anabilim Dal›
Yarat›c› Drama Yüksek Lisans Program› ve
Ça¤daﬂ Drama Derne¤i’nin birlikte düzenledi¤i
II. Yarat›c› Drama Proje Günleri etkinli¤i 5-6
Haziran 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi
Cebeci Yerleﬂkesi ATAUM Salonunda
gerçekleﬂtirildi.
Etkinli¤in aç›l›ﬂ konuﬂmalar› Ça¤daﬂ
Drama Derne¤i Baﬂkan› Yrd. Doç. Dr. Ömer

Ad›güzel, E¤itim Bilimleri Enstitüsü Müdür
Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Berrin Bayd›k ve
E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Selahattin Ö¤ülmüﬂ taraf›ndan
yap›ld›.
Proje Günleri etkinli¤i, Yrd. Doç. Dr. Ömer
Ad›güzel’in “Yarat›c› Drama ve Proje” baﬂl›kl›
aç›l›ﬂ bildirisi ve 32 proje sunumuyla
gerçekleﬂti. ‹ki gün boyunca yarat›c› drama
alan›nda yap›lan proje ve tezlerin sunuldu¤u

II. Yarat›c› Drama Proje Günleri’nde drama ile
ilgili çok farkl› deneyimler ve projeler
paylaﬂ›ld›. ‹lkö¤retim Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr.
Gelengül Haktan›r’›n yürüttü¤ü genel
de¤erlendirme oturumunda sunulan görüﬂ ve
önerilerle birlikte Proje günlerine kat›lan farkl›
üniversiteden hocalar›m›z›n bu süreçteki
görüﬂ ve önerileri, önümüzdeki dönemlerde
projelerini yapacak olan araﬂt›rmac›lara ›ﬂ›k
tuttu.

Türkiye 12. Drama
Liderleri Buluﬂmas›
A

nkara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi Çocuk Geliﬂimi Bölümü ve
Oluﬂum Drama Enstitüsü iﬂbirli¤i ile
gerçekleﬂtirilen Türkiye 12. Drama Liderleri
Buluﬂmas› ve Ulusal Drama Semineri 18-20
Haziran 2010 tarihleri aras›nda Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi’nde yap›ld›.
Seminerin ilk gününde “Erken Çocukluk
E¤itiminde Drama” ile ilgili bildiriler sunuldu,
uzmanlar ve drama liderleri, erken çocukluk
e¤itiminde drama uygulamalar›na yönelik

tart›ﬂmalarda bulundu.
Seminerin ikinci ve üçüncü günlerinde ise
Prof. Dr. Belma Tu¤rul “Kendimize Ayna
Tutmak”, Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol “Erken
Çocukluk E¤itiminde Drama”, Doç. Dr. Tülin
Sa¤lam “Gavin Bolton Drama Yaklaﬂ›m›”,
Doç. Dr. Mustafa Sekmen “Dramatik Anlat›
Teknikleri”, Naci Aslan “Çocuklarla Gösteri
Haz›rlama”, Bil. Uzm. Derya Özer “Okul
Öncesi Ö¤retmenlerine Drama Örnekleri”
atölye çal›ﬂmalar›n› yürüttü.

Ulusal Drama Seminerinin düzenleme
kurulunda Çocuk Geliﬂimi Bölümü ö¤retim
elemanlar›ndan Prof. Dr. Neriman Aral, Prof.
Dr. Gülen Baran, Prof. Dr. Figen Gürsoy, Prof.
Dr. Aysel Köksal Akyol, Doç. Dr. Aynur Bütün
Ayhan, Dr. Müdriye Y›ld›z B›çakç›, Oluﬂum
Drama Estitüsü’nden Naci Aslan, Bil. Uzm.
Derya Özer ve Bil. Uzm. Gökçen Özbek özveri
ile çal›ﬂt›. Seminerde, her y›l drama alan›na
katk›da bulunanlara verilen onur ödülü bu y›l
ﬁükran O¤uzkan’a verildi. O¤uzkan’a ödülü,
seminere kat›lamad›¤› için evinde sunuldu.
Toplant›da, Milli E¤itim Bakanl›¤› Okul
Öncesi E¤itim Genel Müdürü Remzi ‹nanl› ve
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
ﬁengül Hablemito¤lu birer konuﬂma yapt›.
2006 y›l›nda Türkiye’de sekiz yaﬂ›nda orkestra
eﬂli¤inde konser veren ilk Türk solist olma
özelli¤ini taﬂ›yan “senfoni orkestralar›n›n en
küçük sanatç›s›” olarak nitelendirilen on iki
yaﬂ›ndaki Berfin Aksu seminere kat›larak
keman dinletisi verdi.
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Çocuklarla
Ça¤daﬂ
Sanat
A
nkara Üniversitesi, 6-11 yaﬂ aras›ndaki
çocuklar›n ça¤daﬂ sanat› keﬂfetmelerini
sa¤lamak amac›yla 3 A¤ustos-5 Eylül 2010
tarihleri aras›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Cermodern Sanat Merkezi’nde bir e¤itim
program› yürüttü.
Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi Spor Kulübü ve DTCF
Sanat Tarihi Bölümü’nün ortakl›¤›nda
gerçekleﬂtirilen etkinlikte çocuklar sal› ve
perﬂembe günleri saat 14.00-16.00 aras›nda
Cermodern’de e¤lendiler, resimler ve
enstalasyonlar yapt›lar.
“Çocuklar Ça¤daﬂ Sanat› Cermodern’de
Keﬂfediyor” konseptli projede, çocuklar›n
ça¤daﬂ sanatla tan›ﬂt›r›l›p güncel sanatlar›
alg›lamas› ve estetik de¤erleri
kazanabilmesinin yolu aç›larak gelece¤in
sanatseverlerinin bugünden haz›rlanmas›
amaçland›.
Program kapsam›nda çocuklar, ça¤daﬂ
sanat, sanatç›, sanat eseri, mekan-sanat
kavramlar›n› birebir yaﬂayarak tan›d›lar ve
kendileri de e¤lenerek kat›ld›klar› etkinlikte,
sanat›n ve sanatsal üretimin bir parças›
olduklar›n› hissettiler.
E¤itimin birinci haftas›nda “Karel Appel
ve Çocuk”, ikinci haftas›nda “Alexander
Calder ve Çocuk” temalar› iﬂlendi. Üçüncü
haftada çocu¤un geliﬂerek ço¤alan sanat
merak› ve izlenimleri gözlemlenirken, üçüncü
haftada “Ömer Uluç ve Çocuk”, dördüncü
haftada da “Jackson Pollock ve Çocuk”
konusu aktar›ld›.
Çocuklar için her bir sanatç› hakk›nda
sanat özelliklerini kapsayan k›sa metinler
haz›rland›. Bu bilgiler sanat tarihi uzmanlar›
taraf›ndan aktar›ld›. Bu çal›ﬂmaya, her bir
e¤itim haftas›n›n iki gününde, resim yapma
aras› olarak düﬂünülen ve bir nevi teneffüs
gibi nitelenebilecek 5’er dakikadan toplam 10
dakika ayr›ld›.
Sanatç›lara ait ﬂeçilmiﬂ 10 adet görsel,
barkovizyon gösterimi ile ça¤daﬂ sanat merak›
içerisinde çocu¤a yans›t›ld›, çocu¤un sanat
eserini çözümleyerek yorumlamas› sa¤land›.

32

M
üh
en
dis
lik
Fa
kü
lte
si

Mühendislik Fakültesi
Diploma Töreni

Ü

niversitemiz Mühendislik Fakültesi’ni
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
2009-2010 akademik y›lda bitiren
diploma törenlerinin, Üniversitemizin en mutlu
mezunlar diplomalar›n› 1 Temmuz 2010
günlerinden oldu¤unu söyledi. Bu törenlerin,
tarihinde Tando¤an Merkez Yerleﬂke
öncelikle mezunlar›n aileleri için
ndislik düzenlendi¤ini belirten Prof. Dr.
e
Rekreasyon Alan›’nda,
h
ü
M
e
riner v
Not: Vete e Doktora
Üniversitemiz yöneticileri, ö¤retim
Talu¤, bugün fakülteyi bitirerek
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elemanlar› ve ailelerinin kat›ld›¤› bir Fa ezuniyet törenleri, THaziran hayata at›lan mezunlar›n,
m
dan
apıldığın
törenle ald›. Fakültede bu akademik
aradan geçen dört y›lda bilgi,
tır.
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y›lda G›da Mühendisli¤i Bölümü’nden Bülteni’
beceri, yetkinlikleri ve
Elif Ayk›n 3.86 not ortalamas›yla
kiﬂilikleri geliﬂmiﬂ olarak, Ankara Üniversitesi
birinci, Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nden
Mühendislik Fakültesi’nin mezunlar› olarak
Ahmet Arda Kozan ikinci ve Fizik Mühendisli¤i ailelerinin karﬂ›s›nda oldu¤unu kaydederek,
Bölümü’nden Asl› Aykan da üçüncü oldu.
“Bugün sizler kadar mutlu ve gururlu olanlar
Törende bir konuﬂma yapan Üniversitemiz
var. Hocalar›n›z. Onlar, çocuklar›n›z›n her

dakikas›n›n huzurlu, verimli ve yararl› geçmesi
için bilgilerini paylaﬂt›lar. Onlara örnek olmak
istediler, daha iyi yetiﬂmeleri için çaba
gösterdiler” dedi.
Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mustafa Ergin de konuﬂmas›nda, bugün
toplam 2424 ö¤rencileri, 194 akademik ve 42
idari personelleri bulundu¤unu söyledi.
Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerinin, k›smen
yurtd›ﬂ› deneyimli, nitelikli ve baﬂar›l› bir
ö¤retim eleman› kadrosu ile e¤itim yapt›¤›n›,
ö¤rencilere daha kaliteli ve daha fazla e¤itimö¤retim olanaklar› sunabilmek, daha çok
araﬂt›rmaya özendirebilmek, modern, kaliteli
bilimsel ve teknik e¤itimde uluslararas›
rekabete aç›k olabilmesi için laboratuvar,
dershane, kütüphane gibi fiziksel altyap›lar›
devaml› yenilediklerini söyledi.
Son olarak konuﬂan Fakülte birincisi Elif
Ayk›n ise yetiﬂmelerinde büyük katk›lar› olan
ö¤retim elemanlar›na teﬂekkür etti ve
bölümlerin daha da iyi olanaklara kavuﬂmas›n›
diledi. “Unutmayal›m ki sunulan imkanlar ne
kadar fazla olursa, elde edilecek baﬂar›lar da
o ölçüde artacakt›r” diyen Ayk›n,
“Okulumuzun bitmesi, ö¤renmemizin de
burada son buldu¤u anlam›na gelmez. Yeni
bir ﬂey ö¤renmedikçe kendimizi
yenileyememiﬂ, oldu¤umuz yerde saym›ﬂ›z
demektir” dedi.

Veteriner Fakültesi
Diploma Töreni
Ü

Prof. Dr. Talu¤, “Aran›zdan nice
büyük veteriner hekimler ve devlet
adamlar› ç›kacak. Erdemli insanlar
ve Cumhuriyet ayd›nlar› olarak bu
ülkeye hizmet edece¤inize
inan›yorum” dedi.
Fakülte Dekan› Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu da konuﬂmas›nda,
ülkemizdeki veteriner fakültelerinin
çoklu¤undan ﬂikayet etti. ‹talya’da 13,
‹spanya’da 11, ‹ngiltere’de 7 ve Almanya’da 5
veteriner fakültesi olmas›na ra¤men
ülkemizde 17’si aktif, biri yeni aç›lm›ﬂ ancak
ö¤renci almam›ﬂ, üçü de kuruluﬂ karar›
al›nm›ﬂ toplam 21 veteriner fakültesi
bulundu¤unu belirten Prof. Dr. Haz›ro¤lu,
‹talya’daki 13 veteriner fakültesinin, y›lsonuna
kadar birlik taraf›ndan akredite edilmemesi
halinde, ‹talyan hükümeti taraf›ndan
kapat›lma karar› al›nd›¤›n› da anlatt›.
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niversitemiz Veteriner Fakültesi’ni 20092010 akademik y›lda bitiren mezunlar
diplomalar›n› 2 Temmuz 2010 tarihinde
Dekanl›k önünde Üniversitemiz yöneticileri,
veteriner meslek örgütlerinin temsilcileri ve
ailelerinin de kat›ld›¤› bir törenle ald›.
Fakülteyi bu akademik y›lda ‹lke Karayel
birinci, Suat Kabasakal ikinci, Hidayet Tutun
üçüncü, Nil Akdo¤an dördüncü ve Damla
Aksam beﬂinci olarak bitirdi.
Törende bir konuﬂma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, mezunlardan
eleﬂtirel ve özgür düﬂünce ile bilginin
önemine ve yaﬂam boyu ö¤renmeye
inanmalar›n›; kendilerini sözlü ifade
edebilmelerini ve yaz›l› anlat›m becerilerini
geliﬂtirmelerini, yabanc› dili çok iyi
ö¤renmelerini istedi. Mezunlar›n, Atatürk’ün
ayd›nl›k yolundan hiç ayr›lmayaca¤›na
inand›¤›n› ve onlara güvendi¤ini de belirten

Mezunlar ad›na konuﬂan Fakülte birincisi
‹lke Karayel de bugün hocalar› ve ailelerinin
karﬂ›s›nda güçlü, kendinden emin olarak
hayata at›lmaya haz›r bireyler olarak
durduklar›n›, teorik olarak ald›klar› e¤itimleri
ellerinden geldi¤ince uygulamaya
aktaracaklar›n› söyledi. Önlerinde
katedecekleri çok yol oldu¤unu da belirten
Karayel, mesleklerinin haketti¤i yere gelmesi
için çal›ﬂacaklar›n› ifade etti.
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Doktora
Mezuniyet
Töreni
Ü

niversitemizin Fen Bilimleri, Sa¤l›k
Bilimleri, Sosyal Bilimler, E¤itim Bilimleri
ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nü bitirerek Doktor
unvan›n› almaya hak kazanan mezunlar
diplomalar›n› 2 Temmuz 2010 tarihinde Hukuk
Fakültesi Konferans Salonu’nda ailelerinin de
kat›ld›¤› bir törenle ald›. Törende Tez Yay›n
Ödülleri de sahiplerine sunuldu. Bu dönemde
Biyoteknoloji Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr.
Gönül Dönmez’in dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan
Meral Yüce, Fizik Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr.
Mustafa Ç. Güleçyüz’ün dan›ﬂmanl›¤›nda
çal›ﬂan Demet Türeci ve Prof. Dr. Abdullah
Verçin’in dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan Ümit Ertem,
Fizik Mühendisli¤i Anabilim Dal›’ndan Prof.
Dr. Ayhan Elmal›’n›n dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan
Mustafa Yüksek, G›da Mühendisli¤i Anabilim
Dal›’ndan Prof. Dr. Sedat Dönmez’in
dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan Ayﬂe Avc›, Kimya
Anabilim Dal›’nda Prof. Dr. Semra Bilgiç’in
dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan Gökhan Gece ve Prof.
Dr. Ender Erdik’in dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan
Özgen Ömür Pekel, Kimya Mühendisli¤i
Anabilim Dal›’nda Prof. Dr. Zeki Aktaﬂ’›n
dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan Meryem Ozmak ve
Tarla Bitkileri Anabilim Dal›’nda Prof. Dr.

Sebahattin Özcan’›n dan›ﬂmanl›¤›nda çal›ﬂan
Muhammad Aas›m Tez Yay›n Ödülü’nü
kazand›.

“Bizi Geçecek Ö¤renciler
Yetiﬂtirmeliyiz”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Ankara Üniversitesi’nde ö¤rencilerin
dörtte birinin master ve doktora ö¤rencisi
oldu¤unu, bu özelli¤iyle de Üniversitemizin bir
araﬂt›rma üniversitesi oldu¤unu söyledi.
Bilimin ›ﬂ›¤›na göre dünyan›n yar›s›n›n
karanl›k, yar›s›n›n ayd›nl›k oldu¤unu, bilimin
›ﬂ›¤›na yetiﬂemeyen ülkelerin karanl›kta
olduklar›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, bilim
kültürünü içselleﬂtiremeyen, sorunlar›n
çözümünde bilime güvenmeyen ülkelerin
karanl›kta kalacaklar›n› belirterek, “Bilim
›ﬂ›¤›na eriﬂmek ancak kiﬂinin çabas›, kendine
çizdi¤i yolla ilgilidir. Bilimin üstünlü¤üne
inanan bir ülke yaratabilmek için daima
Atatürk’ün ayd›nl›k yolundan gitmeliyiz” dedi.
Türkiye’de 10 bin kiﬂiden sadece 30’unun
Ar-Ge faaliyeti yapt›¤›n›, bu rakam›n son
derece yetersiz oldu¤unu da kaydeden Prof.
Dr. Talu¤, “Bu say›larla geliﬂmiﬂ ülkelerle
rekabet edemeyiz. Bunu de¤iﬂtirmek
hepimizin görevidir ama öncelikle bugün
doktora alanlar›n görevidir. Bizim
yetiﬂtirdi¤imiz ö¤renciler bizi geçti¤inde mutlu
oluruz. Bizi geçecek ö¤renciler
yetiﬂtiremiyorsak bu iﬂi b›rakmal›y›z” diye
konuﬂtu. Mezunlara da seslenen Prof. Dr.
Talu¤, “Türkiye ve insanl›k sizden çok ﬂey
bekliyor. Sizin önce iyi bir cumhuriyet ayd›n›,
sonra bilim insan› olarak bu ülkeye hizmet

edece¤inize inan›yorum” dedi.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Orhan Atakol da Atatürk ilkelerine ba¤l›, bilgi
birikimine sahip, ça¤daﬂ ö¤renciler
yetiﬂtirmenin gururunu yaﬂad›klar›n› söyledi.
Enstitülerin bugüne kadar verdi¤i doktora
mezunlar›na bugün 287 kiﬂinin daha
kat›ld›¤›n› da belirten Prof. Dr. Atakol, bir
doktora ö¤rencisinin program›
tamamlamas›n›n Fen Bilimleri Enstitüsü’nde
ortalama 5.5 y›l, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü’nde
5.5 y›l, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 6 y›l,
E¤itim Bilimleri Enstitüsü’nde 5 y›l ve
Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 5.5 y›l oldu¤unu
da belirtti. Ö¤renciler ve hocalar›n›n takdiri ve
alk›ﬂ› hak ettiklerini belirten Prof. Dr. Atakol,
“Mezun olmakla e¤itimin bitti¤ini
zannetmeyin. Bu topluma ve evrensel bilime
borçlusunuz. Bilgi ve deneyimlerinizi her yerde
uygulamak ve yaymak zorundas›n›z.
Bilgilerinizi güncel koﬂullara göre yenilemek
zorundas›n›z. Yol göstericiniz sadece bilimdir”
dedi.
Mezunlar ad›na konuﬂan Fen Bilimleri
Enstitüsü’nden Sevi Öz ise Atatürk’ün
belirtti¤i gibi bilimin ve akl›n yolunda
yürüdüklerini söyledi. H›zla de¤iﬂen dünyada,
asla de¤iﬂmez yarg›lar›n oldu¤unu iddia
etmenin bilimin inkar› oldu¤unu belirten Öz,
ak›l ve bilimin rehberli¤ini kabul ettiklerini,
hocalar›n›n birikiminden yararlanman›n
sevincini yaﬂad›klar›n› kaydetti. Ailelerinin
deste¤inin kendileri için hep itici kuvvet
oldu¤unu da belirten Öz, “Ça¤daﬂ Türkiye
Cumhuriyetine sahip ç›kmak için çok
çal›ﬂmal›y›z” dedi.

Irakl›
Akademisyenlerin I
Ziyareti

rak’›n Musul kentindeki ‹mam-› Azam Ebû
Hanife Üniversitesi ö¤retim üye ve
yöneticilerinden oluﬂan bir heyet 12 Temmuz
2010 tarihinde Üniversitemiz ‹lahiyat
Fakültesi’ni ziyaret etti.
E¤itim-ö¤retim alan›nda Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin tecrübe ve
birikimlerinden yararlanmak istediklerini
belirten Irakl› akademisyenler, uygulamakta
olduklar› ders programlar›n›n geliﬂtirilmesi
yönünde nelerin yap›labilece¤i, mezunlar›n›n
Ankara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nde
Yüksek Lisans ve Doktora çal›ﬂmalar›
yapmalar›n›n sa¤lanmas›, çeﬂitli düzeylerde
ortak bilimsel toplant›lar düzenlenmesi gibi
konular üzerinde durdular.
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Gözlemevi’nin
Halk Günü Etkinlikleri
‹lgi Görüyor
A

nkara Üniversitesi Rasathanesi ve
çal›ﬂanlar›, art›k geleneksel hale gelen ve
y›l boyunca sürdürdü¤ü etkinlikler ile
kat›l›mc›lar›n Gökbilim alan›nda merak
ettikleri konularda bilgi sahibi olmas›na
önemli derecede katk› sa¤l›yor.
Rasathanenin etkinliklerinde, gökbilim
içerikli bilimsel film gösterisi, seçilmiﬂ ilginç
konularda canl› sunumlar, teleskoplar›m›zla
gözlenebilen gök cisimlerinin izlenmesi,
mevsim itibariyle görülebilen tak›m y›ld›zlar
hakk›nda bilgi, çeﬂitli y›ld›z kümeleri ve
Samanyolu Gökadas›na en yak›n konumda
bulunan Andromeda Gökadas›n› izleyebilme,
müze gezisi gibi çeﬂitli etkinlikler ile
ziyaretçilerin ﬂehir ›ﬂ›klar› nedeniyle unuttu¤u
gökyüzü, karanl›k bir ortamda ve uzmanlar
eﬂli¤inde anlat›l›yor.

“Dilek Tutma” Keyfi
Rasathane A¤ustos ay›n› da yo¤un
etkinliklerle geçirdi. 13-14 A¤ustos 2010
tarihlerindeki "Perseid Meteor Ya¤muru"
etkinli¤ine, bas›n ve yay›n organlar›n›n yo¤un
ilgisi sonucu yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi kat›ld›. Y›ld›z
kaymas› olarak bilinen akany›ld›zlar›n
atmosfere girdiklerinde b›rakt›klar› izleri
izleyen Ankaral›lar, her y›ld›z›n ard›ndan dilek
tutarak bir ritüeli de gerçekleﬂtirdiler.
Kat›l›mc›lar, görebildikleri her meteor için bir
ç›¤l›k att› ve güzel bir ortamda hoﬂça vakit
geçirdi.
21 A¤ustos 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen
Halk Günü Etkinli¤i’nin konusu olarak
belirlenen "Yüksek Enerjide Gökyüzü ve
Evrendeki En ﬁiddetli Olaylar" baﬂl›kl› sunum,
ö¤retim üyelerimizden Prof. Dr. Sacit Özdemir
taraf›ndan sunuldu.

Prof. Dr. Özdemir sunumunda; gama ve x›ﬂ›n (yaklaﬂ›k 0.1 keV – 1000 MeV aras› enerji
bölgesi) bölgesinde evrenin incelenmesinin
önemli keﬂifleri beraberinde getirdi¤ini
belirterek, yer atmosferinin engellemesi
nedeniyle gözlemsel çal›ﬂmalar›n ancak
atmosfer d›ﬂ›nda bulunan uydu teleskoplar ile
gerçekleﬂtirilebildi¤ini vurgulad›.
ﬁans eseri keﬂfedilen ilk kozmik x-›ﬂ›n
kayna¤› olan Sco X-1 (1962)’in ard›ndan
atmosfer d›ﬂ›na yerleﬂtirilen ilk x-›ﬂ›n uydusu
olan Uhuru’nun sa¤lam›ﬂ oldu¤u bilgiler
dikkate al›narak, yüksek enerji bölgesinde
gözlem gerçekleﬂtirilebilecek onlarca uydunun

yer yörüngesine yerleﬂtirildi¤ini ve bilimsel
de¤eri parayla ölçülemeyecek pek çok keﬂfin
yap›lmas›na neden oldu¤unu belirtti.
Son 40 y›ll›k tarihi boyunca yüksek enerji
astrofizi¤inin gökbilimine sa¤lad›¤› katk›lar›n,
400 y›ldan daha uzun tarihe sahip optik
astronominin yapt›¤› keﬂiflerden daha fazla ve
önemli oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Özdemir,
bu nedenle Dünya’daki geliﬂmiﬂ ülkelerin,
gelecekte de pek çok yüksek enerji uydusu
f›rlatmay› planlad›klar›n› vurgulad›.

Evrenin Oluﬂumunun Araﬂt›r›ld›¤›
CERN’deki Deney de Anlat›ld›
Evrende gözlenen ﬂiddetli olaylar›n,
Yeryüzünde herhangi bir laboratuvarda
gerçekleﬂtirilemeyecek ölçüde büyük ve y›k›c›
olaylar oldu¤unun bilindi¤ini de anlatan Prof.
Dr. Özdemir, Evrenin oluﬂumuna iliﬂkin
ipuçlar›na ulaﬂmay› amaçlayan ve Dünya’daki
en büyük h›zland›r›c›n›n bulundu¤u CERN’deki
deney hakk›nda da bilgiler verdi.
Etkinlik program›nda ç›plak gözle gökyüzü
tan›t›m› ve telekoplarla çeﬂitli gökcisimlerinin
gözlemlerinin yan› s›ra belgesel sunumlar› da
yap›ld›.
Teleskoplarla gözlem deneyimi yaﬂayarak
gözlem araçlar›n›n ve bir rasathanede
kullan›lagelen aletlerin zaman içinde nas›l
de¤iﬂti¤ini ve geliﬂti¤ini görmek isteyenler
için de de Rasathane Müzesi etkinlik boyunca
aç›k kald›.
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Üç Birimimizin
Dekan ve
Müdürleri
Göreve
Baﬂlad›
Ü

niversitemiz Mühendislik Fakültesi
Dekanl›¤›’na Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer,
Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlü¤ü’ne Prof. Dr. ‹brahim Tekdemir ve
yeni kurulan Haymana Meslek Yüksekokulu
Müdürlü¤ü’ne de Doç. Dr. ‹smail A¤›rbaﬂ
atand›.

TÖMER
TOEFL
S›nav
Merkezi
Oldu
A

nkara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Dil
Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi TÖMER,
bu y›l ilk kez olarak TOEFL s›navlar›n›
uygulamaya baﬂlad›.
TÖMER’in Tunal› Hilmi ﬁubesi’nde
24 A¤ustos’ta yap›lan s›nava 11 kiﬂi kat›ld›.

Prof. Dr.
Ali Ulvi Yılmazer

Prof. Dr.
İbrahim Tekdemir

Doç. Dr.
İsmail Ağırbaş

Eskiﬂehir’deki Yar›ﬂlarda

Kano Birincisi Olduk
E
skiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi ve Türkiye
Kano Federasyonu iﬂbirli¤iyle
gerçekleﬂtirilen Türkiye Durgunsu Kano
ﬁampiyonas›’n›n Büyükler Kategorisi
Bayanlarda Ankara Üniversitesi Spor Kulübü

birinci oldu. Yar›ﬂmada Büyükler Kategorisi
Erkeklerde ise Tuzla Deniz Y›ld›z› Spor Kulübü,
Gençler Kategorisinde Bayanlarda Adapazar›
Spor Kulübü, Erkeklerde Çukurova Üniversitesi
tak›m› birinci oldu.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I

T›p Fakültesi emekli ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ercüment Gürel 12 A¤ustos
2010 tarihinde vefat etti.
Hocam›za Allah'tan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Hungaroloji Anabilim Dal› emekli
ö¤retim üyesi Prof. Dr. ﬁerif Baﬂtav
8 A¤ustos 2010 tarihinde vefat etti.
Hocam›za Allah'tan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Ziraat Fakültesi Tar›msal Yap›lar ve
Sulama Bölümü ö¤retim üyesi ve
Kastamonu Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Mevlüt Beyribey 22
A¤ustos 2010 tarihinde geçirdi¤i kalp
krizi sonucu vefat etti.
Hocam›za Allah'tan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
emekli ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Vedia Ertüzün 16 Temmuz 2010
tarihinde vefat etti.
Hocam›za Allah'tan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
T›p Fakültesi emekli ö¤retim üyesi
Prof. Dr. ‹brahim Tunal› 20 A¤ustos
2010 tarihinde vefat etti.
Hocam›za Allah'tan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve sevenlerine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Hidrojenli
Araba Yar›ﬂ›nda
Üçüncü Olduk
TÜB‹TAK taraf›ndan ‹zmir Ülkü Yar›ﬂ
Pisti’nde 5-11 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda
düzenlenen hidrojen enerjili arabalar
yar›ﬂmas›nda üçüncülü¤ü Ankara Üniversitesi
Tak›m› “Hidroket” kazand›.
Yar›ﬂmada, Makine Mühendisleri Odas›
‹zmir ﬁubesi Ö¤renci Üye Komisyonu birinci
olurken, ikincili¤i de Anadolu Üniversitesi
tak›m› ald›.
Hidrojenle çal›ﬂan arabalar yar›ﬂmas›na
16 araba kat›ld›.

