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Cumhuriyetin Öncü Üniversitesi...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

2010-2011 akademik y›l›na, akademisyenlerimiz ve ö¤rencilerimizle birlikte "Bilim
Atefli"ni yakarak ve An›tkabir’i ziyaret ederek coflkulu ve umut dolu bir "merhaba"
dedik. Bizler için bir gelenek haline gelen bu bafllang›çta, yeni ö¤rencilerimizin
yüzlerindeki heyecan› ve ö¤retim üyelerimizin hakl› gururlar›n› görmenin
mutlulu¤unu yaflad›m.

Eylül ay› içinde Avrupa Üniversiteler Birli¤i (EUA) iflbirli¤inde ülkemizde ilk kez
düzenlenen "Tam Maliyetlendirme Çal›fltay›"na ev sahipli¤i yapt›k. Ulusal ve
uluslararas› pek çok kat›l›mc›n›n yer ald›¤› çal›fltay, üniversitelerin finans
sorunlar›n›n çözümü yolunda önemli bir ad›m oldu. 

Sizlere, Türkiye’de flimdiye kadar örne¤i görülmemifl devlet üniversitesi
yay›nevlerinden farkl›, öncü bir kurum olaca¤›na inand›¤›m›z Ankara Üniversitesi
Yay›nevi’nin kuruldu¤u müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. Ülkemizdeki
üniversite yay›nc›l›¤›n› dünya standartlar›na tafl›yan bir yay›nevine sahip olmak,
üniversitemizin övünç kaynaklar›ndan biri olacakt›r.

Karfl›l›kl› ziyaretler çerçevesinde Üniversitemizi uluslararas› düzeye tafl›yan, bilim
dünyas›n›n sayg›n kurumlar›yla iflbirli¤i gelifltiren çal›flmalara imza att›k.
Ülkemizin farkl› yerlerindeki yerel yönetimlerle önemli projeler gerçeklefltirdik.
Toplumla bütünleflen üniversite olman›n gere¤i olan bu projelere ayn› yo¤unlukta
yenilerini eklemeye devam edece¤iz.

Akademisyenlerimizin ve ö¤rencilerimizin bilimsel platformlarda ald›klar› ödüller,
elde etikleri baflar›lar yine gurur kayna¤›m›z oldu. Bilimde, sanatta ve sporda
bizleri en iyi flekilde temsil eden ailemizin tüm üyelerini sevgiyle kucakl›yor ve
tebrik ediyorum.

Sizlerle ayn› Üniversitenin bir mensubu olmaktan duydu¤um k›vançla, sevgi ve
sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Cemal Talu¤

Rektör

REKTÖRDEN



Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü
Yay›n Organ›d›r. Parayla Sat›lmaz

Ankara Üniversitesi Ad›na Sahibi: 
Prof. Dr. Cemal Talu¤ (Rektör)

Genel Yay›n Yönetmeni:
Doç. Dr. Nuran Y›ld›z

Yay›n Koordinasyon:
Ufuk Koyuncu

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:
Özkan K›ymaz

Editör:
Hayret Sümer

Söylefliler:
Hayret Sümer

Özkan K›ymaz

Yay›n ‹dare Merkezi:
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü,

Bas›n Halkla ‹liflkiler Birimi,

Tando¤an 06100, Ankara

Yay›n ‹dare Merk.Tel: (0 312) 223 63 72 -

222 85 32

Faks: (0 312) 221 16 43

ankara@ankara.edu.tr

kiymaz@ankara.edu.tr

www.ankara.edu.tr

Yay›n›n Türü:
Yerel Süreli Yay›n

(3500 adet bas›lm›flt›r)

Bask›: Ankara Üniversitesi Bas›mevi,

‹ncitafl› Sok. No:10, Beflevler/Ankara

Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40

Bas›m Tarihi: 1188  EEkkiimm  22001100

Renk Ayr›m›: Vadi Grafik

Matbaac›lar Sitesi. 35. Cad. No: 76,

Ostim/Ankara

Ankara Üniversitesi Bülten’de yer alan haber ve
foto¤raflar, izin al›nmadan kullan›lamaz.
Bülten’de kullan›lan haberlerin sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir.

26 12

6

16



8 Türkiye’de ‹lk Kez Düzenlenen “Tam Maliyetlendirme Çal›fltay›”na Ev Sahipli¤i Yapt›k

10 “Engelli Ö¤rencilerin Fiziki Sorunlar›n› Çözmeye Kararl›y›z”

12 Ankara Üniversitesi Yay›nevi Kuruldu

14 Kiklad Teknesi Suya ‹ndirildi

16 Kök Hücre Enstitüsü Binas›na Kavufltu

17 Türkiye’nin ‹lk “Akraba D›fl› Doku Bankas›”

22-24 Söylefliler:

- Mensuplar›m›zdan: Abubekir Badi
- Mezunlar›m›zdan: Begüm Bu¤dayc› Aç›kkol

26 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Cebeci ‹rtibat Bürosu Aç›ld›

28 Cern Komitesi Üniversitemizi Ziyaret Etti

30 Elmada¤ MYO Microsoft It Academy Program› Üyesi Oldu

31 Gölbafl›-ÖRSEM Göle Kar›flmaktan Kurtuluyor

32 Buz Hokeyi Tak›m›m›z ‹spanya’da ‹kinci Oldu

5

BBuu  SSaayy››ddaa

24

31

32



6
KKaappaakk

AAnkara Üniversitesi, Üniversiteye yeni
bafllayan ö¤rencilerini “Üniversite

Yaflam›na Uyum Program›” ile karfl›lad›.
Üniversite Yaflam›na Uyum Program›,

Ankara Üniversitesi’ne yeni kay›tla gelen
ö¤rencilerin, mensubu olacaklar›
üniversitelerini, e¤itim ve ö¤renim görecekleri
fakülte veya bölümlerini yak›ndan tan›yarak
ö¤renim yaflamlar›na daha kolay uyum
sa¤lamalar›, kiflisel, sosyal ve akademik
geliflimlerine katk› sa¤layarak üniversiteli
olma kimli¤ini kazanmalar› ve Ankara
Üniversiteli olman›n hakl› coflkusunu
yaflamalar› amac› ile planlanm›fl çeflitli
etkinliklerden oluflan bir programd›r.

Yeni ö¤rencilerimiz, Üniversite genelinde
ilki geçen y›l uygulamaya bafllanan “Uyum
Program›” kapsam›nda Fakülte ve
Yüksekokullar›nda düzenlenen etkinliklerin
d›fl›nda, 21 Eylül 2010 tarihinde de toplu
olarak An›tkabir’i ziyaret etti. 21 Eylül’de,
Ankara Üniversitesi’nin Tando¤an Merkez
Yerleflkesi Rekreasyon Alan›’nda toplanan

Bilim Atefli’ni Yakt›k,
An›tkabir’e Gittik

ö¤rencilere Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤ ve Ö¤renci Konseyi Baflkan›
Olcay Ça¤lar birer konuflma yapt›. Rektör Prof.
Dr. Talu¤ daha sonra da Üniversitemizin bir
yeni mezunu ve yeni bir ö¤rencimizle birlikte
“Bilim Atefli”ni yakt›.

Ö¤renciler ve ö¤retim elemanlar› “Bilim
Atefli”nin ard›ndan da toplu olarak An›tkabir’i
ziyaret etti.

““AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnii  SSeevveeccee¤¤iimm
vvee  SSaahhiipplleenneeccee¤¤iimm””

Rekreasyon alan›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Ankara Üniversitesi’nin ö¤renciye de¤er ve
sorumluluk verilen, ö¤renme ve ö¤retme
coflkusunun s›n›rs›z yafland›¤›, özgür ve
elefltirel düflüncenin desteklendi¤i ayd›nl›k bir
üniversite, bir ayd›nlanma üniversitesi
oldu¤unu belirtti. Prof. Dr. Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin Cumhuriyetimizin yaratt›¤› ilk
üniversite oldu¤unu, öncü fakültelerinin
görevlerini ve sorumluluklar›n› Mustafa Kemal

Atatürk’ün belirledi¤ini, isimlerini O’nun
verdi¤ini, aç›l›fllar›n› yapt›¤›n› kaydetti.

Ö¤renim süresinin bitece¤ini ama Ankara
Üniversitelili¤in hiç bitmeyece¤ini, hatta o
zaman gerçek Ankara Üniversiteli olunaca¤›n›
da söyleyen Prof. Dr. Talu¤, “Üniversitemizi
sizler yaflatacaks›n›z, kimileriniz baflar›lar›n›zla
ülkemizde ve dünyada üniversitemizin
prestijini yükseltecek, kimileriniz bizlerin
yerini alarak e¤itim ve araflt›rma kadromuzu
oluflturacaks›n›z. Bu büyük üniversiteyi,
sadece diploma al›n›p gidilen bir yer olarak
görmeyin. Onu sevin, benimseyin ve
sahiplenin. Ona de¤er ve emek verin. Onu
koruyun ve yüceltin. Bu üniversitede yol
gösterici ak›l ve bilimdir. Üniversitemizin
yaflam›, özgür ve elefltirel düflünen, merak
eden, kuflku duyan, araflt›ran ve sorgulayan
ö¤rencilerle renklenir ve zenginleflir.
Çevresinde olup bitenlere ald›rmayan, seyirci
olmay› tercih eden, ilgisiz ö¤rencilerden
olmay›n. Sak›n, hayalsiz, hedefsiz, iddias›z ve
hareketsiz kalmay›n. Ankara Üniversitesi’nde;



eme¤i, erdemi, dürüstlü¤ü, bar›fl›, sevgiyi ve
umudu keflfedin; her gün yeniden” dedi.

Konuflma s›ras›nda tüm ö¤renciler hep bir
a¤›zdan “Ankara Üniversitesi’ni sevece¤im ve
sahiplenece¤im. Ona de¤er ve emek
verece¤im, onu koruyaca¤›m ve yüceltece¤im”
diye söz verdiler.

““DDiill  ÖÖ¤¤rreenniinn””
Ö¤rencilerin, ülkemizin ve insanl›¤›n

sorunlar›na duyarl› ve do¤aya sayg›l› olmas›n›
da isteyen Prof. Dr. Talu¤ flunlar› söyledi:

“Üniversitenizin özgür düflünce alan›
oldu¤unu biliniz. Düflüncelerinizi aç›kça ortaya
koymaktan çekinmeyiniz. Ancak Bunu
yaparken sizden iki konuda beklentimiz var.
Birincisi görüfl aç›klaman›n ve hak araman›n
uygar biçimde yap›lmas› ve üsluba dikkat
edilmesidir. Unutmay›n bir insan›n üslubu
donan›m›n›n parças›d›r. ‹kincisi ise sizin gibi
düflünmeyen insanlara da sayg› göstermeniz,
karfl›t düflüncelere hayat hakk› ve de¤er
vermenizdir. Üniversiteye ço¤ulculuk ve

çeflitlilik yak›fl›r.”
Ö¤rencilerden, sivil toplum örgütlerinin

düzenledi¤i sosyal sorumluluk projelerine
kat›lmalar›n›, yeni projeler üretmelerini de
isteyen Prof. Dr. Talu¤, yabanc› ülkelerdeki
yafl›tlar›yla yar›flabilmeleri için de dil
ö¤renmelerinin önemine iflaret etti. Sosyal
becerilerini gelifltirmeye özen göstermelerini,
kültür ve sanata de¤er vermelerini, bol kitap
okumalar›n›, kültür ve sanat etkinliklerine
kat›lmalar›n› istedi.

““ÜÜnniivveerrssiitteenniinn  TTaadd››nn››  ÇÇ››kkaarr››nn””
Ö¤renci Konseyi Baflkan› Olcay Ça¤lar da

bir üniversiteyi ö¤rencisiz hayal etmenin ve
ö¤rencisiz ilerlemenin mümkün olmad›¤›n›
belirtti. Ö¤renci Konseyi’nin gerek misyonu ve
vizyonuyla, gerekse de siyasetüstü durufluyla
her zaman ö¤rencilerin yan›nda olaca¤›n›
ifade etti. Yeni ö¤rencilere, Ankara
Üniversiteli olman›n fark›n› hat›rlatan Ça¤lar,
üniversitenin tad›n› ç›karmalar› tavsiyesinde
de bulundu.

An›tkabir Özel Defteri’ni imzalayan
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ flunlar› yazd›:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.
Ankara Üniversitesi’nin yeni ö¤rencileriyle
2010-2011 akademik y›l›n›n aç›l›fl›nda
huzurunuzda bulunuyoruz.

Onlar, Üniversite yaflamlar›na
Cumhuriyetimizin kurdu¤u ilk üniversitede
ad›m atman›n coflkusunu yafl›yorlar,
sorumlulu¤unu tafl›yorlar. Ö¤rencilerimizin
her zaman akl›n ve bilimin ›fl›¤›nda
yürüyerek onlara arma¤an ve emanet
etti¤iniz Cumhuriyetimizin temel de¤erlerine
daima ba¤l› kalacaklar›na inan›yor ve
güveniyoruz. En derin sayg› ve
flükranlar›m›zla.”

Ata’y› Ziyaret
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YYüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› (YÖK)
koordinatörlü¤ünde Ankara, ‹stanbul

Teknik ve Kocaeli Üniversitelerince
yürütülmekte olan EUIMA - Full Costing (Tam
Maliyetlendirme) Projesi kapsam›nda, 27 Eylül
2010 tarihinde proje paydafllar›, üniversiteler,
konu ile ilgili kurumlar ve EUA-European

University Association (Avrupa Üniversite
Birli¤i) uzmanlar›n›n kat›l›mlar›yla Ankara
Üniversitesi'nde ülke çal›fltay› gerçeklefltirildi.
Üniversitelerin araflt›rma projelerini de
içerecek flekilde yürüttü¤ü faaliyetlerine
iliflkin bütün do¤rudan ve dolayl›
maliyetlerinin tan›mlanmas› ve hesaplanmas›

olarak ifadelendirilen ve daha sonra
üniversitenin bütün faaliyetlerine
yayg›nlaflt›r›lmas› olarak tan›mlanan “Tam
Maliyetlendirme” toplant›s›na Türkiye’deki
154 üniversitenin rektörleri kat›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
dünyada üniversitelerin bininci y›l›n›n
kutlanmas› haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤›n›, 700 y›l
e¤itimle, 200 y›l da araflt›rmayla ilgilenen
üniversitelerde 21. yüzy›l›n getirdi¤i yeni
koflullarla bir de¤iflim süreci bafllad›¤›n›
söyledi. Bu sürecin farkl› amaçlar, farkl›
misyonlar tafl›yan farkl› üniversite yap›lar›
ortaya ç›kard›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Talu¤, bu
de¤ifliklikler karfl›s›nda tam maliyetleme
çal›flmas›n›n, kesinlikle sahip olunmas›
gereken bir araç oldu¤unu, aksi taktirde
sürdürülebilirlik konusunda s›k›nt›
yaflanaca¤›n› vurgulad›. 15 y›l önce gündemde
hiç olmayan konular›n bugün gündeme
geldi¤ini, yeni birimlerin aç›ld›¤›n›, mali
yap›n›n de¤iflti¤ini belirten Prof. Dr. Talu¤,
eskiden genel bütçeye ba¤l› olan yap›n›n
de¤iflti¤ini, buna ba¤l› olarak, öz gelirleri
artt›rmaya çal›flt›klar›n› anlatt›.

Türkiye’de ‹lk Kez Düzenlenen

Tam Maliyetlendirme
Çal›fltay›”na Ev Sahipli¤i Yapt›k

“
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YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da
üniversitelerin, toplumun taleplerine ve
ihtiyaçlar›na cevap verebildi¤i ölçüde var
oldu¤unu söyleyerek flunlar› ekledi:

“Ülkemizde oldu¤u gibi sadece devletten
gelen gelirlerle mi üniversiteleri idame
ettirece¤iz, yoksa baflka çözümler mi
arayaca¤›z. Son geliflmeler, devletten
ald›¤›m›z finansmanla üniversiteleri çok
baflar›l› flekilde yürütemeyece¤imizi
göstermifltir. Rektörlerimiz, yeni kaynaklar
konusunda zaten çal›flmalar yap›yor. Ne yap›p
edip devlet bütçesi d›fl›ndaki gelirlerimizi
art›rmak için çal›fl›yoruz. Bize bu konuda
yard›m edecek konulardan biri de tam
maliyetleme çal›flmas›.

Üniversitedeki bütün faaliyetlerin direk ve
endirek maliyetlerinin hesaplanmas›n›
gerektiren bir yaklafl›m. Özellikle
araflt›rmalarda çok faydal› oldu¤u görülmüfl.
Bizim de bu yola baflvurmam›z, finansal
sürdürülebilirli¤i art›rma aç›s›ndan önem arz
etmektedir.”

YÖK Üyesi Prof. Dr. Atilla Erifl de tam
maliyetleme modelinin, üniversitelerin
finansman sorunlar› konusunda uygun bir
kurumsal ya da stratejik araç oldu¤unu
söyledi. Projenin, yeni araflt›rma ve finansman
modellerinin gelifltirilmesi aç›s›ndan da önem
tafl›d›¤›n›, bu modelin ülke için bir baflar›
olgusuna dönüflmesi ad›na üniversitelerde
uygulanmas›n›n desteklenmesini istedi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün
Sa¤lamer ise projenin, EUA’n›n üniversitelerin
modernizasyonu kapsam›nda bafllatt›¤›
çal›flmalardan oldu¤unu söyledi. Projenin,
üniversitelerin finansal sürdürülebilirli¤i ve
geliflimi aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n›
kaydetti.

EUA ad›na konuflan Thomas Estermann da
tam maliyet tespitinin, tüm taraflar› bir araya
getirerek yap›lmas› gerekti¤ini, bu sa¤lan›rsa
ancak baflar› elde edilebildi¤ini kaydetti.
Finans yap›s› çeflitlendirilerek
sürdürülebilirli¤in gerçeklefltirilebilece¤ini
belirten Estermann, tek bir kayna¤a
dayan›lmas› durumunda, o kaynak kesildi¤i
zaman sürecin kesintiye u¤rayaca¤›n›
kaydetti. Araflt›rma maliyetlerinin,
küreselleflmeden çok etkilendi¤ini,
üniversitelerin de en iyi olabilmek için rekabet
etmesi gerekti¤ini anlatan Estermann, Avrupa
ülke üniversitelerinin, gelirlerini geniflletmeye
çal›flt›¤›n›, birden fazla kamu finansman
kayna¤› kulland›klar›n›, farkl› alanlardan
gelen, hükümet d›fl› finansmanda da art›fllar
oldu¤unu, bunlar›n da ba¤›fllar, yaflam boyu
ö¤renme ve emlak gelirlerinden sa¤land›¤›n›
vurgulad›. Avrupa’da ekonomik kriz nedeniyle
kamu finansman›nda kesintiler yap›ld›¤›n›
ancak Türkiye’de kesinti olmad›¤›n›, bu yüzden
Türk üniversitelerinin daha flansl› oldu¤unu
savunan Estermann, baflar›l› bir modeli aynen
uygulayarak da baflar› sa¤lanamayaca¤›n›, iyi
uygulamalar›n paylafl›lmas›n›n yararl›
olabilece¤ini ancak bunu kendi üniversitesi
için uygun hale getirmeleri gerekti¤ini
kaydetti.

‹‹lleerrddeekkii  YYooll  HHaarriittaass››  NNaass››ll  OOllaaccaakk??
Çal›fltay›n sonunda YÖK Baflkan› Prof. Dr.

Yusuf Ziya Özcan’›n baflkanl›¤›nda yap›lan
panelde, bu konuyla ilgili yol haritas›n›n nas›l
olmas› gerekti¤i tart›fl›ld›. Prof. Dr. Gülsün
Sa¤lamer, kaç üniversitede pilot uygulama
yap›laca¤›n›n belirlenmesi gerekti¤ini ayr›ca
insan profilinin ve bunlar›n nas›l e¤itilece¤inin
tespit edilmesi gerekti¤ini söyledi.

Üniversitelere kaynak sa¤layan kurumlar›n
durumlar›yla ilgili de çok say›da yasal
düzenleme oluflturmak, bunun için de çal›flma
gruplar› oluflturmak gerekti¤ini anlatt›.

Prof. Dr. Atilla Erifl de “Tam
Maliyetlendirme”nin, üniversitelerin özerkli¤e
gitmesinde bir bafllang›ç oldu¤unu söyledi.

Maliye Bakanl›¤›’ndan Doç. Dr. Ahmet
Kesik, YÖK taraf›ndan bir çal›flma grubu
kurulmas› ve bu sistem kurulurken altyap›n›n
gelifltirilmesi gerekti¤ini çünkü uzman personel
aç›s›ndan üniversitelerin vahim durumda
oldu¤unu kaydetti.

DPT’den Ahmet Ege, üniversitelerin yap›s›,
büyüklükleri ve yafllar›n›n farkl› oldu¤unu, bu
model için siyasi iradenin çok önemli oldu¤unu
belirterek, “Çal›flmay› yapars›n ama mevzuat
de¤iflikli¤i gerekirse orada durmak zorunda
kalabilirsin” dedi.

TÜB‹TAK’tan Prof. Dr. Ömer Anla¤an, kural
düzenlemeleri yap›lmadan ve iflin içinde
Maliye Bakanl›¤› olmadan baflar›l›
olunamayaca¤›n› söyledi.

Üniversitemiz Kurumsal Geliflim
Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Y›lmaz, bu
sistemle kaynak kullan›m›n›n etkin hale
geldi¤ini, YÖK’ün bu iflin sahibi olmas›,
düzenleyici ve toparlay›c› rol üstlenmesi
gerekti¤ini söyledi.

YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise
YÖK olarak bu çal›flmaya baflkanl›k etmeye
haz›r olduklar›n› ancak bunun sadece üç
üniversiteyle s›n›rl› kalmamas›, baflka
üniversitelerin de el atmas› gerekti¤ini belirtti.
Ancak o zaman güçlü bir yap› ortaya ç›kaca¤›n›
anlatan Prof. Dr. Özcan, “fieffafl›k için bunu
yapmak zorunday›z, bunu baflar›rsak AB
sürecindeki yerimiz daha yukar› ç›kar” dedi.
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Engelli
Ö¤rencilerin

Fiziki
Sorunlar›n›

Çözmeye
Kararl›y›z”

“

AAnkara Üniversitesi’nin, engelli
ö¤rencilerine ve çal›flanlar›na destek

olmak amac›yla gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar
yaz döneminde de devam etti.

Engelli Dan›flma ve Destek Hizmetleri
Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Bülbin Sucuo¤lu
ve Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice
Bakkalo¤lu, ço¤unlu¤u ABD’den olmak üzere
47 ülkeden üniversite temsilcilerinin
kat›l›m›yla Innsbruck’ta düzenlenen “7th

International Conference on Higher Education
& Disability”e kat›ld›.

New Orleans Universitesi ile Innsbruck
Üniversitesi’nin birlikte düzenledi¤i kongrede
Üniversitelerin engellilere hizmet veren ve
engellilere verilen hizmetleri düzenleyen
birimlerin koordinatörleri ve iflbirli¤i yapt›klar›
birimlerin temsilcileri, üniversiteleri
taraf›ndan engelli ö¤rencilere sunulan
hizmetleri, karfl›laflt›klar› güçlükleri ve yeni
projelerini anlatt›.

Yap›lan sunumlara göre; Avrupa ve
Amerika’da üniversitelerin fiziksel
düzenlemelere iliflkin sorunlar›n›n tamamen
çözülmüfl durumda oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Sucuo¤lu, “Bu ülkelerde asansörler, rampalar,
tuvaletler, s›n›flar›n yeri ve düzeni ile ö¤retim
elemanlar›n›n ve idari birimlerin ulafl›labilirli¤i
tamamen sa¤lanm›fl” dedi.

““EEnnggeelllliilleerree  TTeekknnoolloojjiikk  AArraaççllaarr
SSuunnuulluuyyoorr””

Bu üniversitelerin binalar›nda,
yerleflkelerinde ya da bölümlerinde teknolojik
donan›mlar›n ve engelli ö¤rencilerin akademik
baflar›lar›n› art›rmak için teknolojik araçlar›n
sunuldu¤unu da belirten Prof. Dr. Sucuo¤lu
flunlar› söyledi:

“Ö¤renciler kendi özelliklerine uygun
flekilde s›navlara girmekte, dizüstü
bilgisayarlar ile gerekli programlar
üniversitelerce sa¤lanmaktad›r. Bunun yan›
s›ra ders notlar›n›n ve ödevlerin internet
ortam›nda sunulmas› için ö¤retim üyeleri
yönlendirilmekte, bunun sa¤lanamad›¤›
durumlarda ders notlar› ö¤rencilere ö¤retim
y›l› bafl›nda CD’lerde ya da Braille formatta

verilmektedir. Burada önemle vurgulanmas›
gereken, engelsiz üniversite kavram›n›n
fiziksel düzenlemelerin yan› s›ra teknoloji
laboratuarlar›n›n kurulmas› ve ö¤rencilere
tüm teknolojik olanaklar›n sunulmas› ile efl
anlaml› olarak kabul edilmesidir. 

““GGöönnüüllllüü  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  VVaarr””
Burada temel nokta, ö¤renci baflar›s›z

olduktan sonra de¤il, üniversiteye bafllad›¤›
tarihten itibaren hizmetlerin gerekti¤i gibi
sunulmas›d›r. Bu amaçla üniversitelerde
gönüllü ö¤rencilerden oluflturulan ve
gerekti¤inde derslerde ö¤renci yerine not
tutabilecek bir grup oluflturulmufltur. Gerekli
görülen, özellikle teknolojiden yararlanman›n
mümkün olmad›¤› durumlarda, s›navlarda

okuyucu olarak çal›flt›r›lmak üzere bir grup
oluflturulmufltur.

Bu grup ö¤retim y›l›n›n bafl›nda k›sa süreli
bir e¤itim alm›flt›r, böylece ö¤rencilerin gerek
s›nav sorular›n›, gerekse ders notlar›n›
CD’lere okuyan kiflilerin rastgele kifliler
olmas› önlenmifltir. Ancak baz› üniversiteler,
s›navlarda okuyucu kullanmak yerine, s›nav
sorular›n›n, sesi çok uygun olan kifliler
taraf›ndan ya da uygun ve anlafl›labilir digital
bir ses taraf›ndan CD’lere (diz üstü
bilgisayarlara) kay›t edilmesinin, ö¤rencilerin
baflar›s›n› art›raca¤› düflüncesi nedeniyle tüm
s›navlar›n digital ortamlarda yap›lmas›
gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. Üst s›n›f
ö¤rencilerinden ya da araflt›rma
görevlilerinden akademik gruplar
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oluflturulmufl, bu gruplarda çal›flan kiflilerin
engelli ö¤rencilere, güçlük çektikleri
konularda akademik destek vermeleri
sa¤lanm›flt›r. 

““BBaarr››nnmmaa  SSoorruunnllaarr››  ÇÇöözzüüllmmüüflfl””
Engelli ö¤rencilerin kampus içi ve

kampuslar aras› ulafl›m sorunlar› ile kalacak
yer sorunlar› ö¤renciler okula bafllamadan
önce çözülmüfltür. Üniversiteler genel
oryantasyon programlar›n›n yan› s›ra
üniversiteye yeni bafllayan engelli ö¤renciler
için ayr› oryantasyon programlar› da
düzenlemifl, bu programlarda ö¤rencilerin
hem kurumlar›n› hem de akademik
dan›flmanlar›n› tan›malar›, böylece üniversite
yaflam›na uyum sa¤lamalar›

kolaylaflt›r›lm›flt›r. Engelli ö¤rencileri
desteklemek konusunda sistem gelifltirilmifl,
ö¤rencinin üniversiteye bafllad›¤› günden
itibaren kime, ne zaman, nas›l ve ne amaçla
baflvurabilece¤i konusunda net yönergeler
oluflturulmufltur. Baz› üniversitelerde hem
engelli ö¤renciler hem de ö¤retim üyeleri için
el kitaplar› haz›rlanm›flt›r.”

““UUlluussllaarraarraass››  ÖÖllççüüttlleerree  UUyygguunn
ÇÇaall››flfl››yyoorruuzz””

Prof. Dr. Sucuo¤lu, yap›lan sunular göz
önüne al›nd›¤›nda, Üniversitemiz Engelli
Dan›flma ve Destek Hizmetleri çal›flmalar›n›n
uluslararas› ölçütlere uygun flekilde
yürütüldü¤ünü, gelecek y›l yapmay›
planlad›klar›n›n, di¤er üniversitelerde yap›lm›fl

ya da yap›lacaklar oldu¤unu belirtti.
Üniversitemizin temel sorunu olan fiziksel
eriflilebilirli¤e iliflkin düzenlemelerin
yap›lmas›n›n öncelikli görüldü¤ünü de belirten
Prof. Dr. Sucuo¤lu, fiziksel düzenlemelerin
sa¤lanmas› ile eriflilebilirli¤in artaca¤›n›,
programlara eriflilebilirlik çal›flmalar› ile
engelsiz üniversite yaratmak konusunda
büyük ad›mlar›n at›lm›fl olaca¤›n› kaydetti.

GGöörrmmee  EEnnggeelllliilleerr  OOkkuummaa  OOddaass››  AAçç››lldd››
Üniversitemizde geçti¤imiz akademik

y›lda, görme engelli lisans ve lisansüstü
ö¤rencilerinin e¤itim-ö¤retim ortamlar›ndan
en iyi flekilde yararlanmalar›n› sa¤lamak
Hukuk Fakültesi içinde Görme Engelliler
Okuma Odas› aç›lm›flt›.



Ankara Üniversitesi
Yay›nevi Kuruldu

AAnkara Üniversitesi, y›llard›r özlemini
çekti¤i yay›nevine kavufltu. Üniversitemiz

Yay›nevi, Türkiye’de flimdiye kadar örnekleri
görülmüfl devlet üniversitesi yay›nevlerinden
farkl› bir kurum olarak, Bat› üniversitelerinde
örnekleri görülen prestije sahip olacak.
Üretilen yay›nlar için da¤›t›m flirketleriyle
çal›fl›lacak ve kitaplar tüm Türkiye’ye
da¤›t›lacak. Her ay 3 ila 5 aras›nda kitap
bas›larak büyümesi düflünülen Yay›nevi’nde,
do¤ru savunulmufl her tür düflünceye yer
verilecek, yay›n kurulunun onay›ndan geçmek
kofluluyla politik yay›nlar da bas›labilecek.

Ankara Üniversitesi Yay›nevi’nin
kuruculu¤unu üstlenen DTCF Sosyoloji
Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma
Türe, Bültenimize aç›klamalarda bulundu.

Kendisi de uzun y›llar yay›nc›l›k yapan Dr.
Türe, bugüne kadar devlet üniversiteleri
yay›nevlerinin, her ne kadar genifl bir bilgi
birikimi tafl›sa da renksiz, at›l ve zor eriflimli
oldu¤unu; büyük flehirlerdeki belli bafll›
üniversitelerin yay›nlar›n›n bile, baflta da¤›t›m
sorunu olmak üzere, sat›fl ve pazarlamadaki
aksakl›klar nedeniyle bölgesel kald›¤›n›, bu
durumun da bilginin da¤›l›m›na ket vurdu¤unu
belirtiyor. 

Yurtd›fl›ndaki önemli üniversite yay›nevleri
incelendi¤inde, onlar›n, üniversitelerin
akademik birikimlerini yans›tmalar›n›n yan›
s›ra genifl kitlelere hitap eder yay›nc›l›k
anlay›fl›na da sahip olduklar›n›n görülece¤ini

anlatan Dr. Türe,  “Ankara Üniversitesi
Yay›nlar›’n›n misyonu, devlet üniversitesi
yay›nc›l›¤›nda ça¤dafl ve öncü statüde eserler
ortaya ç›karmak, hem kendisinden beklenen
bilgi birikimini yans›tmak hem de bu bilgiyi,
bilimsellikten taviz vermeyecek flekilde renkli
k›lmakt›r. Cumhuriyet dönemi Anadolu’da
aç›lan ilk üniversite olan Ankara
Üniversitesi’nin bilimsel düflünce ve ifadeye
katk›da bulunmak, e¤itimi kütüphane, s›n›f ve
laboratuvarlar›n ötesine tafl›mak, umumi
tart›flmalarda yer almak, küresel ve yerel
öneme sahip konularda telkin etmek, kültür
yaflam›n› zenginlefltirmek gibi akademik
çevre, üniversite ve kamuoyuna karfl› majör
sorumluluklar› vard›r. Ankara Üniversitesi
Yay›nlar›, bilginin s›n›rlar›n› geniflletirken
üniversitenin taahhüt etti¤i nesnel ve özgür
bilim anlay›fl›n› yay›nlayaca¤› eserler
arac›l›¤›yla destekleyecek ve yayacakt›r.
Bunu, yüksek kalitede, kal›c› de¤er yaratan,
entelektüel, elefltirel ve bilimsel yay›nlar
arac›l›¤›yla gerçeklefltirecek ve ufkunu sürekli
gelifltirerek Türkiye’deki üniversite
yay›nc›l›¤›n› dünya standartlar›na
tafl›yacakt›r” dedi.

NNaass››ll  BBiirr  YYaayy››nneevvii??
Dr. Türe, Ankara Üniversitesi Yay›nevi’nin

di¤er devlet üniversiteleri yay›nevlerinden
farkl›l›¤›n›n, sadece yay›n politikas›nda
olmayaca¤›n›, farkl›l›¤›n bir yay›nevinin temel

unsurlar› olan tasar›m, üretim, da¤›t›m ve
pazarlamada da gözetilecek özen ve
profesyonel yaklafl›mla ortaya konaca¤›n›
belirtti. Dr. Türe, flunlar› söyledi:

“Yay›nevi, birbirinden farkl› diziler
arac›l›¤›yla içerik ve editörlük
standartlar›ndan taviz vermeden, modern
tasar›ml›, okunmas› ve bak›lmas› güzel eserler
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yay›nlayacak ve bu yay›nlara okurlar›n kolay
eriflimini sa¤layacakt›r.  Yay›nevleri bir
kurumun itibar› ve d›flar›ya yans›yan yüzüdür.
Ankara Üniversitesi Yay›nlar›, üniversitenin
bilimsel ve demokratik ortam›n› genel okurla
buluflturacak bir ara yüz olacakt›r.               

Önemli üniversite yay›nevleri
incelendi¤inde, onlar›n üniversitelerin

akademik birikimlerini yans›tmalar›n›n yan›
s›ra genifl kitlelere de hitap eder yay›nc›l›k
anlay›fl›na sahip olduklar› görülür. Ankara
Üniversitesi yay›nevinin de misyonu, ça¤dafl
ve devlet üniversitesi yay›nc›l›¤›nda öncü bir
statüde yay›nlar vermesi, hem kendisinden
beklenen bilgi birikimini yans›tmas› hem de
bu bilgiye genifl kitlelerin ilgisini çekecek
flekilde renkli k›lmas›d›r.

Her yay›nevinin belli kategorilerde
yay›nlar vermesi beklenir ve genel olarak
yay›nevlerinin uzmanl›k alanlar› farkl›l›k
gösterir. Türkiye’de telif ve çeviri eserler
basan yay›nevleri, ansiklopedi ve dergi
yay›nc›l›¤› yapan kurumlar vard›r. Bir
yay›nevinin yay›n politikas› onun uzmanl›k
alanlar›yla s›n›rl›d›r ve e¤er söz konusu
yay›nevi, üniversite yay›neviyse bu s›n›rlar
oldukça geniflleyebilir. Bu durumda, en zor
olan yay›nevinin yay›n politikas›n›
belirlemektir. Yay›n politikas› o yay›nevinin
yay›n kurulu, dan›flma kurullar›, dizi editörleri,
editörleri, çevirmenleri, tasar›mc›s› ve
matbaas›n›n da belirlenmesinde önem tafl›r.”

Üniversitemiz ö¤retim elemanlar›n›n,
Yay›nevi’nin yay›nlayaca¤› materyallerin
editörlüklerini yapaca¤›n›, belli alanlarda 3-4
kiflilik komisyonlar›n kurulaca¤›n› da anlatan
Dr. Türe, Üniversitemiz hocalar›n›n baflka

yay›nevlerinde de¤il, Ankara Üniversitesi
Yay›nevi’nde çal›flmalar›n› istediklerini de
belirtti.

YYaayy››nn  KKaappssaamm››
Ankara Üniversitesi Yay›nevi’nin, uygun

kiflileri bulup, onlar› yay›n yapma konusunda
harekete geçirebilece¤ini de ifade eden Dr.
Türe, bas›lacak yay›nlar aras›nda ders
kitaplar›, ansiklopedi, dergi ve antolojilerin de
olaca¤›n›, Üniversitemiz d›fl›ndan yazarlar›n
kitaplar›n› da bast›rabileceklerini dile getirdi.

Bast›r›lan her yay›n›n telifinin olaca¤›n› da
anlatan Dr.Türe, Yay›nevi için bafllang›ç
aflamas›nda Sosyal Bilimler Dizisi (Tarih,
Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Hukuk,
Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet), Edebiyat ve Dil
Dizisi (Kuramlar, Toplu Eserler, Antolojiler,
Çeviriler), Sanat -Sanat Tarihi Dizisi
(Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi), Kültür Dizisi
(Yeme ‹çme Kültürü, fiehir Rehberleri,
Konsept Kitaplar, Popüler Kültür), Düflünce
Tarihi Dizisi (Felsefe, Kuram), Medya Dizisi
(Sinema, Televizyon, ‹letiflim), Çocuk Dizisi
(Çocuklara yönelik telif ve çeviri eserler), Kent
Dizisi (Mimarl›k, tasar›m ve kent çal›flmalar›),
Sempozyum-Panel Dizisi, Bilim Dizisi ve
Akademik-Textbooks düflündüklerini sözlerine
ekledi.
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AAnkara Üniversitesi Sualt› Arkeolojik
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin

(ANKÜSAM), Urla Belediyesi’nin destekleriyle
yürüttü¤ü “Kiklad Tekneleri Canland›rma
Projesi” kapsam›nda, binlerce y›l öncesinin
teknolojisi olan dikme yöntemiyle infla edilen
tekne 23 Eylül 2010 tarihinde, Urla ‹skele’deki
ANKÜSAM çal›flma alan›nda düzenlenen
törenle suya indirildi. Törene Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Rektör Dan›flman› Doç. Dr. Nuran Y›ld›z, Urla
Belediye Baflkan› M. Selçuk Karaosmano¤lu
ve ANKÜSAM araflt›rmac›lar› kat›ld›.

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
kuruldu¤unu ve DTCF’nin de bizzat Atatürk
taraf›ndan kurularak bugüne kadar pek çok
baflar›l› çal›flma yapt›¤›n› söyledi. Urla
Limantepe’deki çal›flmalardan övgüyle söz
eden Prof. Dr. Talu¤, “Prof. Dr. Hayat Erkanal
ve ekibi Anadolu kültürünü ve tarihini ortaya
ç›kartmaya, gelece¤i ayd›nlatmaya
çal›fl›yorlar. Urla’da hem karada hem
sualt›nda önemli çal›flmalar yürütüyorlar.
Bunun yan› s›ra deneysel arkeoloji çal›flmalar›
da yap›yorlar. Bu kapsamda eski dönemlerde

kullan›lan tekneleri canland›r›yorlar. Bununla
da kalmay›p o günün koflullar› ile yapt›klar› bu
teknelerle yolculuk yap›yorlar. Dünya
arkeolojisine büyük katk› sa¤l›yorlar. Hayat
hoca ve ekibini kutluyorum. Yapt›klar›
çal›flmalar o kadar önemli ki kendilerine ne
kadar teflekkür etsek azd›r” dedi.

ANKÜSAM Kurucusu ve Urla Limantepe
Kaz› Baflkan› Prof. Dr. Hayat Erkanal da 2000
y›l›ndan beri su alt›nda kaz› çal›flmalar›
yapt›klar›n› belirterek, “Su alt›nda kaz›
çal›flmalar› yaparken liman kal›nt›lar›na
rastlad›k. Buluntular bize bu limanlar
arac›l›¤›yla Suriye, M›s›r, K›br›s, Girit, K›ta
Yunanistan ve Do¤u Akdenizle iliflki içerisinde
oldu¤unu gösterdi. Bunun üzerinde çal›fl›rken
ticaret yap›lan bu tekneleri canland›rmaya
karar verdik. ‹lk olarak Uluburun II’yi yapt›k ve
Do¤u Akdeniz’e seyahat ettik. Ard›ndan
Kybele ile Marsilya’ya gittik ve Fransa’da
yap›lan Türk y›l› etkinliklerine kat›ld›k. fiimdi

Kiklad Teknesi
Suya ‹ndirildi

Deneysel Arkeoloji Kapsam›nda
Tunç Ça¤› Teknolojisiyle Yap›lan
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Foto¤raflar: DDooçç..  DDrr..  NNuurraann  YY››lldd››zz

de Kiklad teknelerini yaparak Midilli, Sak›z
baflta olmak üzere Yunanistan’›n adalar›na
yolculuk yapmay› planl›yoruz. Bu tekneler k›sa
mesafe tekneleri ve bunlardan üç tane
yapaca¤›z. ‹lkini tamamlad›k ve bugün denize
indiriyoruz. Di¤erleri de tamamlan›nca 2011
May›s ay›nda yolculu¤a haz›r olaca¤›m›z›
san›yoruz” diye konufltu. Prof. Dr. Erkanal, biri
14 metre, di¤er ikisi 19 metre olmak üzere üç
Kiklad teknesi yap›laca¤›n›, teknelerin en
büyük özelli¤inin dikiflli tekne olmalar› ve
sadece küreklerle gitmesi oldu¤unu kaydetti. 

Urla Belediye Baflkan› M. Selçuk
Karaosmano¤lu ise flunlar› söyledi:

“‹lçemiz arkeolojik kaz› çal›flmalar›n›n yan›
s›ra deneysel arkeolojinin de merkezi olma
konumunda. Uluburun II, Kybele ve flimdi de
Kiklad tekneleri o günün teknik koflullar› ile
yap›l›yor. Bizler de yerel yöneticiler olarak
imkanlar›m›z ölçüsünde destek olmaya
çal›fl›yoruz.”

Projeye ve teknelere ismini veren Kiklad
Adalar›, Bat› Anadolu ile K›ta Yunanistan aras›nda
yer al›yor. Hem bu adalar›n kendi aras›nda hem de
K›ta Yunanistan, Girit ve Bat› Anadolu aras›nda
ticaretin Neolitik dönemden beri yap›ld›¤›,
arkeolojik kaz›larda ele geçen verilerle ispatland›.
Ele geçen arkeolojik buluntular Ege’nin bu farkl›
bölgelerinin birbirleriyle olan ticari iliflkilerini
göstermifl olmas›n›n yan› s›ra kültürel de¤iflimin de
varl›¤›n› ortaya koyuyor. Özellikle Erken Tunç
Ça¤›’nda (M.Ö. 3000-2000) geliflen maden
teknolojisi kültürler aras› ticarete yeni bir boyut
kazand›rd›. ‹htiyaç duyulan hammaddenin
karfl›lanmas› ve elde edilen art› ürünün yeni
pazarlara tafl›nmas› bir zorunluluk haline geldi. 

Günümüzden yaklafl›k 4400-4500 y›l önce,
Ege’de Kiklad Adalar›n›n bask›n oldu¤u bir kültür
ortaya ç›km›flt›. Zenginleflen kültürel yap›yla birlikte
çeflitlenen ham madde ihtiyac›n› karfl›laman›n,
oluflan art› ürünü yeni pazarlara tafl›man›n yan› s›ra
adalar aras› ulafl›m› sa¤laman›n ve d›fl dünya ile
ba¤lant› kurman›n tek ulafl›m yolu deniz, tek ulafl›m
arac› ise teknelerdi. 

Erken Tunç Ça¤›nda Ege Denizi’nde kullan›lan
bu tekneler literatürde Kiklad Tekneleri olarak
biliniyor. Bu teknelere ait herhangi bir kal›nt› ele
geçmemifl olmas›na ra¤men, teknelerin tasvirlerine
kayalar ve tafllar üzerine kaz›narak yap›lan
çizimlerde ve "Kiklad Tavalar›" olarak isimlendirilen
bir seramik grubu üzerinde rastland›. Liman Tepe
kaz›lar›nda ele geçen arkeolojik veriler, bu tür
teknelerin Bat› Anadolu sahil kesiminde Urla-Liman
Tepe’ye de u¤rad›¤›n› kan›tl›yor.

Ankara Üniversitesi ad›na 1995-2001 y›llar›
aras›nda kaz›s› yap›lm›fl olan ‹zmir - Bakla Tepe ve
halen kaz›s› Ankara Üniversitesi ad›na, Ankara
Üniversitesi Sualt› Arkeolojik Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi koordinatörlü¤ünde, Prof. Dr.
Hayat Erkanal’›n baflkanl›¤›nda yürütülen ‹zmir-
Liman Tepe ören yerlerinde ele geçen "Kiklad
Tavalar›" bu ulafl›m a¤›n›n varl›¤›n› gösteriyor.

Bu bilgilerden hareketle Ege Denizi’nin en
erken ulafl›m araçlar› olan Kiklad Tekneleri’nin
Ankara Üniversitesi Sualt› Arkeolojik Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi bünyesinde haz›rlanan "Kiklad
Tekneleri Canland›rma Projesi" ile deneysel
arkeoloji kapsam›nda canland›rmas› yap›l›yor.

Proje üç ana hedeften olufluyor. Üç aflamal›
olarak yürütülmekte olan projenin her aflamas›

kendi içinde ayr› bir öneme sahip. 
Bilimsel veriler ›fl›¤›nda teknelerin teknik

özellikleri, infla teknikleri saptand› ve bu do¤rultuda
modellemeleri yap›ld›. Modellemelerin yap›lmas›
esnas›nda teknelerin a¤›rl›k merkezleri omurga
e¤rilikleri ve su kesim yükseklikleri de modellemeler
üzerinden saptanmaya çal›fl›ld›.

Projenin ikinci aflamas› görsellefltirmeye
yönelik. Canland›r›lmas› yap›lmakta olan tekneler
günümüzden yaklafl›k 4400-4500 y›l önceki sosyal
yaflama ait soyut bilgilerin somutlaflt›r›lmas›n›
sa¤lad›. Tamamen kullan›ld›klar› dönemin
teknolojisi ile canland›rmalar› yap›lan teknelerin en
dikkat çeken yap›m özellikleri, dikiflli olmalar›.
Teknelerin omurgalar›, kaplama tahtalar›,
bodoslamalar› ve di¤er aksamlar› birbirlerine "dikifl
tekni¤iyle" tutturuluyor hiçbir flekilde metal veya
benzeri güçlendiriciler kullan›lm›yor.

Projenin üçüncü ve en önemli etab›
canland›r›lmas› yap›lmakta olan bu teknelerle 2011
y›l›n›n Nisan ve May›s aylar›nda yap›lacak olan k›sa
deniz yolculuklar›d›r. Dünyada deneysel arkeoloji
kapsam›nda canland›rmaya yönelik yap›lan benzer
projelerin birço¤u sadece yap›m aflamas› ile
sonland›r›ld›. Canland›r›lmas› yap›lan teknelerle
deniz seferlerinin yap›ld›¤› proje say›s› yok denecek
kadar az. Ancak Ankara Üniversitesi Sualt›
Arkeolojik Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin
(ANKÜSAM) koordinatörlü¤ünde bundan önce
baflar›yla tamamlanan canland›rma projelerinde
hem canland›rma yap›ld› hem de gemilerin antik
rotalar› izlenerek deniz yolculuklar› gerçeklefltirildi.
Bundan ötürü projenin en önemli etab›, antik rota
üzerinden yap›lacak olan k›sa deniz yolculuklar›.
Bundan önceki projelerde oldu¤u gibi bu projede
yap›lacak olan k›sa deniz yolculuklar› ile denizcilik
tarihi, navigasyon (yön belirleme), ulafl›m ve tekne
kullan›m teknikleri üzerine var olan sorular
cevapland›r›lacak ve yeni deneyimler kazan›lacak.
Proje tamamland›ktan sonra canland›rmas› yap›lan
bu üç tekne di¤er projelerle canland›rmas› yap›lm›fl
olan Uluburun Kargo Teknesi ve Foça Savafl
Gemisinin yan›nda k›za¤a al›narak ziyarete aç›lacak.

Kiklad teknelerinin de k›za¤a al›nmas›yla
birlikte ANKÜSAM’›n Urla’daki çal›flma alan›
dünyadaki birkaç örnekten biri; Türkiye’de bir ilk
olarak antik ça¤lar›n farkl› dönemlerinde kullan›m
görmüfl teknelerin sergilendi¤i bir aç›k hava müzesi
kimli¤ine kavuflacak.

Tekneler Dikilerek ‹nfla Ediliyor
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Kök Hücre Enstitüsü
Binas›na Kavufltu
ÇÇankaya Belediyesi, hastane yapmak üzere

infla etti¤i bir binay›, Ankara Üniversitesi
bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Kök Hücre
Enstitüsü’nün kullanmas› amac›yla
Üniversitemize tahsis etti. Cevizlidere’de
4472m2 alanda yer alan binan›n 25 y›ll›k
kullan›m süresini kapsayan protokol 2 Eylül
2010 tarihinde düzenlenen törenle imzaland›.
Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Çankaya Belediye Baflkan›
Bülent Tan›k, Kök Hücre Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Günhan Gürman ve binan›n yap›m›n›
gönüllü olarak üstlenen Zübeyde ve Ziya
Demirci ile çok say›da vatandafl kat›ld›.

‹‹llkk  KKöökk  HHüüccrree  EEnnssttiittüüssüü
Törende bir konuflma yapan Üniversitemiz

Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, çok önemli bir
yolculu¤a Çankaya Belediyesi ile birlikte
ç›k›ld›¤›n› söyledi. “H›zl› gitmek istiyorsan tek
bafl›na yola ç›k, uza¤a gitmek istiyorsan
birlikte yola ç›k” fleklindeki ata sözünü de
hat›rlatan Prof. Dr. Talu¤, Türkiye’nin ilk Kök
Hücre Enstitüsü’nün bu ilk binas›ndan büyük
bir yolculu¤a ç›k›ld›¤›n›, Çankaya

Belediyesi’ne sonsuz teflekkür etti¤ini
kaydetti. Yerel yönetimlerin bilimsel
çal›flmalara yak›n ilgi göstermesini takdirle
karfl›lad›¤›n› da dile getiren Prof. Dr. Talu¤,
“Burada çal›flacak olan insanlar, Türkiye’nin
alan›nda en yetkin bilim adamlar› ve
araflt›r›c›lar›d›r. Ço¤u çeflitli disiplinlerden
gelmifl, dünyaca tan›nan bilim insanlar›d›r.
Kök hücre konusunda çal›flan bilim insanlar›n›
s›k s›k burada görece¤iz. Ortak çal›flmalar
yapaca¤›z. Ba¤›flç›lar, Ankara Üniversitesi’nin
tarihine ad›n› yazd›rd›. ‹yi niyetli ba¤›fllar›n
insanl›¤a transfer edilmesinde elimizden
geleni yapaca¤›z. Kök hücre araflt›rmalar›
dünyan›n her yerinde tart›fl›l›yor. Bu ekip
Türkiye’nin göz bebe¤idir. Bu çal›flmalar
sadece bilime katk› yapmayacak, do¤rudan
teknolojiye katk› yapacakt›r” dedi.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Günhan Gürman
da Kök Hücre çal›flmalar›n›, ateflin bulunmas›,
tekerle¤in icad› gibi insanl›k tarihinde ç›¤›r
açacak öneme sahip olarak niteledi. Bu
alanda yap›lan çal›flmalarla pek çok ölümcül
hastal›¤a çareler üretilebilece¤ini kaydeden
Prof. Dr. Gürman, Kök Hücre Enstitüsü’nün

Türkiye’de bir ilk oldu¤unu, bu enstitünün
dünyaca ünlü pek çok t›p adam›n›n
araflt›rmalar›na ev sahipli¤i yapaca¤›n›
söyledi. Bu binan›n kendileri için bir hareket
merkezi olaca¤›n› belirterek, tüm insanl›¤a
hizmet verecek bu bina için ba¤›fl sahipleri ve
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’a teflekkür etti.

Çankaya Belediye Baflkan› Bülent Tan›k da
Cumhuriyetin bafllang›c›ndan, yak›n zamana
kadar Türkiye’de devletin sa¤l›k alan›na,
kendini vatandafl›n sa¤l›¤›ndan sorumlu gören
kamusal bir bak›fl aç›s›yla yaklaflmakta
oldu¤unu, fakat son y›llar içinde kamunun
sa¤l›k alan›ndan elini çekti¤ini ve sa¤l›k
alan›n›n ticarileflmeye bafllad›¤›n› belirtti.
Buras›n›n ticari kayg› tafl›madan insanl›¤a
hizmet edece¤ini belirten Baflkan Tan›k,
“Çaresiz hastal›k diye bir hastal›¤›n
kalmamas› konusunda çal›flmalar yürütecek”
dedi. Sa¤l›¤›n gelifltirilmesi konusunda
Çankaya Belediyesi olarak Ankara
Üniversitesi’yle iflbirli¤i yapmaktan gurur
duyduklar›n› da belirtti.

Ba¤›flç› Ziya Demirci de buras›n›n tüm
Türkiye’ye hay›rl› olmas›n› diledi.
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Kök Hücre Enstitüsü
Seminerleri Sürüyor

Türkiye’nin ‹lk
Akraba D›fl›
Doku Bankas›”

“

TTürkiye’nin ilk ve tek Kök Hücre Enstitüsü
olan "Ankara Üniversitesi Kök Hücre

Enstitüsü"nün bilgilenme toplant›lar›ndan
ikincisi, "Kök Hücre Enstitüsü Seminerleri"
program› kapsam›nda 27 Eylül 2010 tarihinde
gerçeklefltirildi.  Ottowa Üniversitesi
Biyokimya Anabilim Dal›nda ö¤retim üyesi,
Ottowa Hastane Araflt›rma Enstitüsü,
Rejeneratif T›p alan›nda "senior scientist"
olarak görev yapan ayn› zamanda Ankara
Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Bilim Kurulu
üyesi olan Prof. Dr. Kürflad Türksen
konuflmac› idi.  Prof. Dr. Türksen "Kök
Hücrelerden Epidermal Rejenerasyon Fare
Modellerine Kadar Derinin Anlafl›lmas›"
bafll›kl› bir konferans verdi. 

AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹lker Ökten, Türkiye’nin ilk

Akraba D›fl› Doku Bankas›’n›n Üniversitemizde
kuruldu¤unu aç›klad›. KKTC’de yap›lan 5.
Ulusal Hemaferez Kongresi’nde konuflan Prof.
Dr. Ökten, “Akraba d›fl› doku bankas›” için
Devlet Planlama Teflkilat›’ndan 6.5 milyon TL
destek al›nd›¤›n› söyledi.

Yaklafl›k bir ay sonra faaliyete geçecek
banka için azot depolama iflleminin
bafllad›¤›n› da anlatan Prof. Dr. Ökten,
Üniversitemiz T›p Fakültesi bünyesinde 6 ay
kadar önce, tedavisi mümkün olmayan omirilik
yaralanmas› geçiren 10 hastaya kök hücre

tedavisinin uyguland›¤›n›, hastalar›n el ve
ayaklar›nda hareketlerin görüldü¤ünü ve bir
umut do¤du¤unu da kaydetti.

Hemaferezis Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Önder Arslan ise hastaya kardeflten
uygun doku bulunamad›¤› durumlarda,
yurtd›fl›ndaki doku bankalar›na
baflvuruldu¤unu ancak nakil ücretlerinin bir
milyon dolar› buldu¤unu belirterek, “Oysa
Türkiye’de yap›lan nakiller 15 bin ila 25 bin
Euro aras›nda de¤ifliyor. Yani banka ile hem
vatandafllar sa¤l›klar›na daha h›zl› kavuflacak,
hem de yurtd›fl›na ç›kan para Türkiye’de
kalacak” dedi.

18. Dünya T›p Hukuku Kongresi, 8-12
A¤ustos 2010 tarihlerinde H›rvatistan’›n
Zagrep kentinde gerçeklefltirildi. Kongrede,
Üniversitemiz T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Berna Arda taraf›ndan Türkiye’de çocuklar
üzerinde yap›lan araflt›rmalar ve mevzuatla
ilgili bir sözel sunum, düzenlenen workshop’ta
ülkemizin sa¤l›k sistemine iliflkin bir konuflma
ile kök hücre ve etik
konulu bir sözel bildiri
sunuldu. Prof. Dr. Arda
ayr›ca iki oturum
baflkanl›¤› yürüttü. 

World Association for
Medical Law Genel Kurulu
da 11 A¤ustos Çarflamba
günü yap›ld›. Bu oturumda
genel kurul üyeleri
taraf›ndan Prof. Dr. Berna
Arda 2010-2014 dönemi
için yeniden governörlü¤e,
yeni yönetim kurulunun ilk
toplant›s›nda da "vice-
president" olarak seçildi.

Ö¤retim
Üyemiz
World
Association for
Medical Law
(Dünya T›p
Huku¤u Birli¤i) 
Baflkan
Yard›mc›s›

Prof. Dr.
Berna Arda 

Prof. Dr.
Tom Noguchi 
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AABD Chatham Üniversitesi Rektörü
Esther L. Barazzone 17 Eylül 2010

tarihinde Üniversitemizi ziyaret ederek Rektör
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. N. Yasemin O¤uz ile iki üniversite
aras›nda yap›labilecek akademik iflbirli¤i
olanaklar›n› görüfltü. 1869 y›l›nda kurulan ve
sa¤l›k bilimleri alan›nda tan›nan, flu anda ise
sürdürülebilir tar›m alan›nda çal›flmalar
yürütülen Chatham Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Barazzone, bununla ilgili özel uluslararas›
programlar gelifltirmeye çal›flt›klar›n› söyledi.
Ankara Üniversitesi ile hemflirelik programlar›
konusunda iflbirli¤i yapabileceklerini dile
getiren Barazzone, bu konuda anlaflma
sa¤lan›rsa kendi lisansüstü ö¤rencilerini,
önümüzdeki y›l iki grup halinde hocalar›yla
birlikte Ankara Üniversitesi’ne göndermek
istediklerini dile getirdi. Dr. Barazzone, flu
anda Türkiye’de anlaflma yapt›klar› bir
üniversite olmad›¤›n›, bunun ilk aya¤›n›n
Ankara Üniversitesi olabilece¤ini sözlerine
ekledi.

ABD Chatham
Üniversitesi’nden
Akademik ‹flbirli¤i Teklifi

MMeksika Devrimi’nin 100. Y›ldönümü,
Ankara Üniversitesi Latin Amerika

Çal›flmalar› Merkezi (LAMER) ile Türkiye’deki
Meksika Büyükelçili¤i’nin ortaklafla

düzenledi¤i film haftas› ile kutland›. 13-17
Eylül 2010 tarihleri aras›nda düzenlenen
etkinlik kapsam›nda 1933 yap›m› “El
Compadre Mendoza” ve “El Prisionero”, 1935

yap›m› “Vámonos Con Pancho Villa”, 1976
yap›m› “de todos Monos Juan te Llamas” ve
1978 yap›m› “Ora si, tenemos que ganar” adl›
filmler, LAMER’in Tando¤an’daki merkezinde
sinemaseverlerin be¤enisine sunuldu.

Film Haftas›’n›n son filmi "Vamonos Con
Pancho Villa"y› (Pancho Villa'ya Kat›lal›m) 

Film sonras›nda, Meksikal› "Sones
Huastecos Tlalli" adl› grubun müzik dinletisi
eflli¤inde kokteyl düzenlendi.

Meksika Devrimi’nin
100. Y›l›n› Kutlad›k
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ÜÜniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ile Kore Dili ve Edebiyat› Anabilim

Dal› Baflkan› Doç. Dr. Ertan Gökmen, 3-10
Eylül 2010 tarihleri aras›nda Güney Kore’ye
bir çal›flma ziyareti gerçeklefltirerek akademik
kurulufllar›n temsilcileriyle görüfltü. Ziyaret
kapsam›nda, y›ll›k 100 bin ö¤renciye burs
veren Kore Burs Vakf› yöneticileriyle de
görüflen Üniversitemiz heyeti, Ankara
Üniversitesi olarak vakf›n yurtd›fl›nda yapmay›
planlad›¤› sosyal sorumluluk projelerine
destek olmay› teklif etti. Görüflmelerde
Vakf›n, ilk etapta 10-15 aras›nda de¤iflen
ö¤renciyi Ankara Üniversitesi’nin organize
edece¤i bir sosyal sorumluluk çal›flmas›na
göndermesi kararlaflt›r›ld›. Kat›l›mc›lar,
Ankara Üniversitesi ö¤rencilerinin de
kat›l›m›yla Türkiye’de baz› faaliyetlerde
bulunacak. Bu faaliyetlerin fiubat 2011’den
itibaren bafllamas›na karar verildi.

Üniversitemiz heyeti ayr›ca Kore Milli
Araflt›rmalar Vakf› ile Chungnam Üniversitesi,
Hallym Üniversitesi ve Hankuk Üniversitesi
Rektörleriyle de görüfltü. Hallym
Üniversitesi’nde yap›lan görüflmede, Ankara
Üniversitesi ile Hallym Üniversitesi taraf›ndan
yürütülecek Çift Diploma Program› aç›lmas›
konusu görüflüldü. Hallym Üniversitesi
yetkilileri, bu konuda ortak hareket
edebileceklerini belirtti ve kurulacak ortak
programa destek sözü verdi. Her iki
üniversiteden ilgili makamlar›n bu konuda
çal›flarak 2011 y›l›ndan itibaren kurulacak çift
diploma program›n›n yürürlü¤e girmesine
karar verildi. Hankuk Üniversitesi
yöneticileriyle yap›lan görüflmelerde de çift
diploma aç›lmas› konusunda görüflmeler
yap›ld› ve program›n aç›lmas›na karar verildi.
Bu konuda çal›flmalara en k›sa sürede
bafllanmas› için ilgili birimlere talimat
verilmesi kararlaflt›r›ld›. Program›n 2011
y›l›ndan itibaren bafllamas› hususunda

prensipte anlaflmaya var›ld›. Hankuk
Üniversitesi bünyesinde TÖMER’in bir
flubesinin aç›lmas› teklif edildi bu teklif de
Hankuk Üniversitesi taraf›ndan olumlu
karfl›land›. 

Kore Çal›flmalar› Akademisi’ni de ziyaret
eden Ankara Üniversitesi Heyeti’ne, Ankara
Üniversitesi bünyesindeki Kore Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal› için destek olunaca¤›
sözü verildi. Anabilim Dal›’n›n gelifltirilmesi
için Kore’den ö¤retim üyesi deste¤i
sa¤lanaca¤› ve haz›rlanacak bilimsel projelere
destek olunaca¤› belirtildi. Söz konusu bu
desteklerin bir anlaflma kapsam›nda
yap›lmas›na karar verildi. Bu konuda her iki
kurumun ilgili birimlerinin haz›rl›k yapmas› ve
bu haz›rl›klar›n en k›sa sürede tamamlanmas›
konusunda görüfl birli¤ine var›ld›. 

SSeejjoonngg  EEnnssttiittüüssüü  AAçç››llaaccaakk
Üniversitemiz Heyeti, Kore Kültür, Spor ve

Turizm Bakanl›¤›’n› da ziyaret ederek,
Üniversitemiz bünyesinde Kas›m ay›nda
aç›lmas› planlanan Sejong Enstitüsü hakk›nda
görüfl al›flveriflinde bulundu. Bakanl›k
yetkilileri, Ankara Üniversitesi’nde yürütülen
Kore Dili ve Edebiyat› araflt›rmalar› ve e¤itim-
ö¤retim programlar›n› yak›ndan takip
ettiklerini ve yap›lan olumlu çal›flmalardan
duyduklar› memnuniyeti bildirerek Sejong
Enstitüsü’nün aç›lmas›n›n, Ankara
Üniversitesi’nin Kore çal›flmalar›na verdi¤i
önemin son göstergesi oldu¤unu söylediler. 

Üniversitemiz heyetinin ziyaretine Joong
Ang gazetesi de ilgi gösterdi. Türkiyedeki
Kore araflt›rmalar› faaliyetleri, Ankara
Üniversitesi olarak Kore Dili ö¤retimine
verilen önem, her iki ülkenin yak›nlaflmas› için
akademik bir alt yap› oluflturulmas› ve Sejong
Enstitüsü’nün aç›lmas› hakk›ndaki görüfllerin
yer ald›¤› röportaj 10 Eylül 2010 tarihinde
yay›nland›.

Koreli Ö¤renciler,
Üniversitemizin Sosyal
Sorumluluk Projelerine
Kat›lacak
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AAnkara Üniversitesi Latin Amerika
Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama

Merkezi (LAMER) ile Türk Asya Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi (TASAM), bu y›l ikincisi
düzenlenen “Türk-Latin Amerika ve Karayipler
Kongresi”ni 23-25 Eylül 2010 tarihleri
aras›nda Üniversitemiz Rektörlü¤ü 100. Y›l
Salonu’nda düzenledi. Latin Amerika
ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri ile çok
say›da Latin Amerikal› bilim insan›n›n da
kat›ld›¤› Kongrede, “Latin Amerika ve
Karayiplerde Ekonomik Entegrasyon ve
Kurumsallaflma”, “Latin Amerika ve
Karayipler’de Entegrasyon Kurulufllar›”, “Latin
Amerika ve Karayipler Aras›nda Kalk›nma
Alan›nda ‹flbirli¤i” ve “Türkiye-Latin Amerika
ve Karayipler’de Entegrasyon Kurulufllar› ve
‹flbirli¤i Perspektifleri” konulu oturumlar
düzenlendi. 

Toplant›lar›n aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Kongrenin
düzenleyicilerinden Ankara Üniversitesi Latin
Amerika Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’nin (LAMER), Latin Amerika
büyükelçilikleriyle ortak çok say›da çal›flma
yapt›¤›n› söyledi. Latin Amerika’n›n, yaflama
sevinciyle dünyay› ›s›tan bir yer oldu¤unu,
bunun müziklerine ve sosyal yaflamlar›na da

yans›d›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, dünyan›n
en önemli flair ve yazarlar›n›n ç›kt›¤› müthifl
bir yer oldu¤unu, canl› bir siyasi yaflam›n da
bulundu¤unu kaydetti.

Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi
(TASAM) Baflkan› Süleyman fiensoy ise
ülkemiz ile Latin Amerika ülkeleri aras›ndaki
iliflkilerin Osmanl› Devleti zaman›nda az da
olsa bulundu¤unu ancak Cumhuriyetten sonra
bir çok sebep nedeniyle iliflkilerin
geliflemedi¤ini söyledi. fiensoy, uluslararas›
iliflkilerde devletlerin rolünün yüzde 10
civar›nda bulundu¤unu as›l iliflkileri
üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar›yla ifl
adamlar›n›n kurdu¤unu belirtti.

D›fliflleri Bakanl›¤› Latin Amerika ve
Karayipler Koordinatörü Büyükelçi Osman
Ulukan da Bakanl›k olarak Latin Amerika ve
Karayiplere büyük önem verdiklerini,
Haiti’deki büyük deprem sonras›nda ülkeye
giden ilk yabanc› temsilcinin kendisi oldu¤unu
kaydetti. Ulukan, son zamanlarda 11 Latin
Amerika ülkesiyle ticari ve ekonomik iflbirli¤i
anlaflmas› imzalad›klar›n›, bölgede TPAO’nun
petrol arama haklar› elde etti¤ini vurgulad›.

D›fl Ticaret Müsteflar Yard›mc›s› B. U¤ur
Ecevit de Latin Amerika bölgesiyle iliflkilerin,
tüm kurulufllar›n ve üniversitelerin görevi
oldu¤unu söyledi. Bölge ülkeleriyle

imzalad›klar› serbest ticaret anlaflmalar›yla ifl
adamlar›n›n önündeki engelleri kald›rd›klar›n›
belirten Ecevit, bölge ülkeleriyle Türkiye’nin
ticaretinin artan bir trend takip etti¤ini, bunu
artt›rmak için de her türlü geliflime haz›r
olduklar›n› anlatt›.

LAMER Müdürü Doç. Dr. Necati Kutlu ise
Üniversitemizin, bünyesinde Latin Amerika
Merkezi bulunduran tek üniversite oldu¤unu,
kurulufllar›n›n üzerinden çok k›sa bir zaman
geçmesine ra¤men iki bin kitapl›k bir
kütüphaneye sahip olduklar›n›, bir yüksek
lisans programlar› bulundu¤unu ve flu anda
YÖK’ün onay›n› beklediklerini söyledi.
Merkezlerinin, bir ilgi alan›na, siyasetçiler için
de referans alan›na dönüfltü¤ünü, Latin
Amerikal› çok say›da yetkilinin LAMER’i
ziyaret etti¤ini vurgulad›.

Toplant›lar›n sonunda düzenlenen
panelde, Bolivarc› Venezuela Cumhuriyeti
Büyükelçisi Raul Jose Betancourt Seeland,
Venezuela Devlet Baflkan› Hugo Chavez’in
önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmek
istedi¤ini, ülkesinin, her alanda Türkiye ile
iliflkileri gelifltirmeyi çok arzulad›¤›n› söyledi.
Türk yat›r›mc›lar›n Venezuela’da yat›r›m
yapmaktan korkmamalar›n›, yap›lan
yat›r›mlar›n Venezuela devleti taraf›ndan
garanti alt›nda oldu¤unu kaydetti.

Türk-Latin Amerika ve
Karayipler Kongresi

LAMER ve TASAM’dan
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Üniversitemiz,
En ‹yi 500
Üniversite
Aras›nda
DDünya üniversitelerini bilimsel üretkenlik

ve yay›n kalitesi aç›s›ndan inceleyen
Hollanda’n›n Leiden Üniversitesi, aralar›nda
Ankara Üniversitesi’nin de bulundu¤u
Türkiye’den dokuz üniversitenin, dünyadaki en
iyi 500 üniversite aras›nda yer ald›¤›n›

kaydetti.
Türkiye’den Hacettepe, ‹stanbul, Ankara,

Gazi, Ege, Orta Do¤u, ‹stanbul Teknik, Dokuz
Eylül ve Atatürk Üniversitelerinin yer ald›¤›
listeye göre Ankara Üniversitesi yay›n
s›ralamas›nda 334. s›rada yer al›yor.

Akademik
‹flbirli¤i 

fiili Los Lagos
Üniversitesi ile

ÜÜniversitemiz ile fiili Los Lagos Üniversitesi
aras›nda akademik iflbirli¤i kurulmas›n›

hedefleyen protokol 24 Eylül 2010 tarihinde
Üniversitemiz Rektörlü¤ünde imzaland›.
Protokolü Ankara Üniversitesi ad›na Rektör
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Los Lagos Üniversitesi
ad›na da Rektör Oscar Garrido Álvarez
imzalad›. Protokol ile her iki üniversite
aras›nda karfl›l›kl› akademik personel,
araflt›rmac› ve ö¤renci de¤iflimi; e¤itim,
ö¤retim ve araflt›rma amac›yla her türlü kitap,
bas›l› yay›nlar ve benzeri malzeme de¤iflimi
yap›lacak. Ortak araflt›rma projeleri ve ortak
ilgi alanlar›nda bilimsel toplant›lar
düzenlenecek, araflt›rma faaliyetleri teflvik
edilecek.

TTÜB‹TAK ve Rusya Bilimler Akademisi, iki
ülke aras›ndaki bilimsel ve teknolojik

iflbirli¤ini gelifltirmek amac›yla 2007 y›l›ndan
itibaren yeni bir destekleme program› bafllatt›.
Bu yeni program çerçevesinde, her iki ülke
üniversitelerinden bilim insanlar›n›n
haz›rlam›fl olduklar› bilimsel araflt›rma
projeleri destekleniyor. Bu program
çerçevesinde Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Yalç›n
Elerman ile Saratov Devlet Üniversitesi
Nanoteknoloji Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Sergey Wenig taraf›ndan Nanoteknoloji
konusunda haz›rlanan proje, TÜB‹TAK ve
Rusya Bilimler Akademisi taraf›ndan
desteklenmeye de¤er bulundu.

Eylül 2010 y›l›nda bafllay›p, 2 y›l sürecek
proje kapsam›nda, metalik nanoparçac›klar,
kompozit manyetik nano yap›lar ve Langmuir
Blodgett ince filmler çeflitli yöntemlerle, her
iki araflt›rma grubu laboratuvarlar›nda
üretilecek. Üretilen nanoyap›daki
malzemelerin yap›sal ve fiziksel özellikleri,
Saratov Devlet Üniversitesi Nanoteknoloji

Fakültesi ile Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvarlar›nda her iki üniversitenin bilim
insanlar› taraf›ndan incelenecek.  Her iki
üniversiteden yaklafl›k 20 bilim insan›n›n
katk›da bulunaca¤› projede, üretilen ve üstün
özelliklere sahip nano yap›daki malzemelerin
teknolojide kullan›m olanaklar› da
araflt›r›lacak.

Proje kapsam›ndaki ilk bilimsel ziyaret
Saratov Devlet Ünversitesi Nanoteknoloji
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Segey Wenig
baflkanl›¤›ndaki 4 kiflilik bir heyet taraf›ndan
Ekim 2010’da Mühendislik Fakültemiz
Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuvar›’na gerçeklefltirildi. Bu ziyaret
kapsam›nda, Saratov Devlet Üniversitesi
Nanoteknoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Wenig,
Doç. Dr. Svetlana Stetsyura, ‹van Maljar ve
Inna Stetsyura, Mühendislik Fakültesi’ndeki
Elektron Mikroskop ve Manyetik Malzemeler
Araflt›rma Laboratuvar›nda, Üniversitemizin
bilim insanlar› ile birlikte araflt›rmalar›n›
sürdürecek.

TÜB‹TAK ve Rusya
Bilimler Akademisi’yle
Proje
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Ankara Üniversitesi’yle
Yeni Bir Hayata Bafllad›m”

“

Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi’ne gelen ve bir daha ayrılmayan
Sudanlı Abubekir Badi ile konuştuk…

TTüürrkkiiyyee’’yyee  kkaaçç  yy››ll››nnddaa  ggeellddiinniizz??
Tahsil yapmak için 1984 y›l›nda, burslu

olarak geldim. Sudan Milli E¤itim Bakanl›¤›
çerçevesinde bir protokol imzalanm›flt›, o
kapsamda gelmifltim. Türkçe bilmiyordum.
Benim dilim ‹ngilizce ve Arapçayd›. Ortaokul
ve liseyi ‹ngiltere’de bitirdim.

SSuuddaann’’ddaa  yyuurrtt  dd››flfl››nnddaa  ee¤¤iittiimm  yyaappmmaakk  bbuu
kkaaddaarr  yyaayygg››nn  mm››??

Elbette. Ama benim durumum farkl›yd›
biraz. Babam Cambridge’de master yap›yordu.
Dolay›s›yla kardefllerimle birlikte ‹ngiltere’ye
gittik biz de. 1,5 y›l sonra babam Sudan

Maliye Bakan› olarak atand›. Bizi Londra’da
b›rakt› o döndü. Liseyi bitirince Sudan’a geri
döndüm.  Sudan’a döner dönmez burslar
aç›ld›, s›nava girdim Türkiye ç›kt›.

KKuurraayyllaa  ggeellddiinniizz  yyaannii  ……
Öyle diyebiliriz. Ben o dönem Türkiye diye

bir ülke oldu¤unu biliyordum ama nas›l bir
ülke oldu¤uyla ilgili bilgim yoktu. 

SSoonnrraass››nnddaa??
Türkiye’ye geldikten sonra bizleri yurtlara

yerlefltirdiler. Türkçeyi ö¤renmemiz için bize
DTCF’de her gün bir saat ders verildi¤ini
söylediler. O zamanlar TÖMER yoktu tabii.
Yaklafl›k 35 kifli iki s›n›f halinde e¤itim
al›yorduk. Sudan’l› befl kifliydik ama ‹ran’dan
gelen çok arkadafl›m›z vard›. Bizlere dediler ki,
"Siz Türkçe ö¤reneceksiniz ki, Sudan’a
gitti¤inizde Türkiye’yi temsil edeceksiniz ". Bu
çok do¤ru bir yaklafl›md›. Ben o kursa pek
gitmezdim, yurtta arkadafllar›mdan
ö¤renirdim. Biri dilbilgisi anlat›rd›, di¤eri
okuma anlama ö¤retirdi. Böylece ö¤rendim.
Türkçe çok zor bir dil gerçekten. Bu kadar
ö¤rendi¤ime flükrediyorum.

ZZoorr  oolldduu  mmuu  TTüürrkkiiyyee’’yyee,,  AAnnkkaarraa’’yyaa
aall››flflmmaakk??

‹lk geldi¤im zaman tabii ki Afrika’dan
gelmenin etkisiyle, Ankara’n›n havas›na
al›flmak biraz zor oldu. ‹ngiltere de so¤uk ama
buraya geldi¤imizde her taraf bembeyazd›.
80’li y›llarda kar daha fazlayd›. Ama so¤u¤a
da al›flt›m. 

TTüürrkkiiyyee’’yyee  mmii  yyookkssaa  ‹‹nnggiilltteerree’’yyee  mmii
aall››flflmmaakk  ddaahhaa  kkoollaayy  oolldduu??

Ben Türkiye’ye çok çabuk adapte oldum.
Çünkü ‹ngiltere’de bulamad›¤›m insanl›¤›
Türkiye’de buldum. Mesela bir adres
sordu¤umda herkes bana yard›mc› oluyor,
gerekirse seni oraya kadar götürüyor. Ben
‹ngiltere’de zenci oldu¤um için s›k›nt›lar
yaflad›m aç›kças›. Türkiye’de herkes
sempatiyle bak›yor. Burada bana bir yer
verdiler. Türkiye’de yaflad›klar›m› ‹ngiltere’yle
hiç mukayese edemem. Ben ‹ngiltere’de
vatandafll›k almad›m, tüm kardefllerim ve

babam ‹ngiliz vatandafl› oldular. Ama ben
1993’te Türk vatandafll›¤› ald›m. 

HHaannggii  ffaakküülltteeddeenn  mmeezzuunnssuunnuuzz??
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su

Ürünleri Bölümü’nü bitirdim. 1989 y›l›nda
mezun oldum. Halâ üniversite arkadafllar›mla
bir araya geliyoruz. 

PPeekkii  ÜÜnniivveerrssiittee  ee¤¤iittiimmii  bbiittiinnccee  nnee  yyaapptt››nn››zz??
Sudan’a döndüm. Ama bu kez oraya

adapte olamad›m. Oradaki sisteme
al›flamad›m. Çok farkl› geldi, Türkiye’de
düzene al›fl›nca oras› düzensiz geldi. Hatta
niflanl›yd›m o dönem, ona da Türkiye’ye
birlikte dönmeyi teklif ettim. O istemedi. Bu
kopma noktas› oldu zaten. Babama söyledim,
o da destekledi. Türkiye’ye döndüm. Prof. Dr.
Günal Akbay bana vatandafll›¤a baflvurmam›
söyledi. Bir sene içinde vatandafll›¤›m› ald›m.

OO  ddöönneemm  nnee  yyaapptt››nn››zz??
Orta Do¤u Amme ‹daresi’nde yüksek

lisansa bafllad›m. 2,5 senede bitirdim. Sonra
da askere gittim.

AAsskkeerrlliikk  yyaapptt››nn››zz  yyaannii....
1 ay Konya’da, 7 ay K›br›s’ta askerli¤imi

bitirdim. Hatta teklifte gelmiflti orduda
kalabilirsin diye ama kabul etmedim. 

SSoonnrraa  tteekkrraarr  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnee
ddöönnddüünnüüzz....

Askerlikten sonra atamam yap›ld› Ankara
Üniversitesi’nde. Yabanc› ö¤rencilerle
ilgilendim bir dönem. Onlar›n bütün
sorunlar›yla birebir ilgilendim. Rektörümüz
Cemal Talu¤, o dönemde çok yard›mc› oldu
bana. Beni yönlendirdi. Sonras›nda çeflitli
bölümlerimizde çal›flt›m. fiimdi de Eczac›l›k
Fakültesi’nde bilgisayar laboratuar›n›n
sorumlusuyum.

HHeemm  yyaabbaanncc››  uuyyrruukklluu  bbiirr  öö¤¤rreennccii  oollaarraakk,,
hheemm  ddee  ddaahhaa  ssoonnrraa  ggeelleenn  yyaabbaanncc››  öö¤¤rreenncciilleerrllee
iillggiilleenneenn  bbiirrii  oollaarraakk  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  nnaass››ll
ggöörrüünnüüyyoorr??

Sudan’da ifl ararken tercih edilen
üniversiteler aras›nda, Türkiye için Ankara
Üniversitesi birinci s›radad›r. ‹ngiltere için
Cambridge geliyor. Ankara Üniversitesi

Sudan’da doğan Badi, babasının görevi nedeniyle
lise eğitimini İngiltere’de tamamladı. Üniversite eğitimi
için Ankara Üniversitesi’ne gelen ve Türkçe’yi burada
öğrenen Badi, Su Ürünleri alanındaki eğitiminin
ardından ülkesine dönmedi; Türkiye’de kaldı, TC

vatandaşlığına geçti ve askerlik yaptı. Ankara’da evlenen
ve bir çocuk babası olan Badi şu anda Üniversitemiz
Eczacılık Fakültesi’nde çalışıyor. Badi, Türkçe, Arapça,
İngilizce ve Savahili dillerini biliyor.

Abubekir
Badi
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Türkiye’yi temsil ediyor. Hem Cumhuriyetin ilk
üniversitesi, hem köklü bir üniversite, hem de
e¤itimi çok iyi. Bütün bunlar›n bilincinde
olduklar› için birinci s›raya koyuyorlar.
Ö¤renciler için de e¤itim protokollerinin
yap›lmas› büyük bir olanak sa¤l›yor. Ankara
Üniversitesi’nden mezun olmak büyük bir art›.
Benimle ayn› dönemde mezun arkadafllar›m
flimdi Sudan’da çok iyi konumlardalar. Bir
tanesi Sulama Bakanl›¤›’nda, çok yak›nda da
Bakan olmas› bekleniyor. 

YYeennii  ggeelleenn  yyaabbaanncc››  öö¤¤rreenncciilleerrllee  ggöörrüüflflüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??

Kampüste karfl›lafl›yoruz ve

karfl›laflt›¤›m›zda baflka bir dilde
konuflmuyoruz, Türkçe konufluyoruz. Bu çok
güzel bir fley. Çünkü bu ö¤rencilerin hepsi
ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin elçileri
olacaklar. 

DDiikkkkaattiimmiizzii  ççeekkttii,,  AAttaattüürrkk  iimmzzaall››  bbiirr  ssaaaatt
ttaakk››yyoorrssuunnuuzz……

Atatürk benim için bir öncü. Onun Türkiye
için yapt›¤› fleyler çok etkileyici. Sudan’da
"Modern Türkiye’nin Kurucusu" olarak
geçiyordu. Ben o dönemlerde benimsemifltim
zaten ama sadece hayal edebiliyorduk
yapt›klar›n›. Ama buraya geldikten sonra,
buray› gördükten sonra, zaten gözümüzde

büyüktü, çok daha fazla büyüdü. 
fifiiimmddii  SSuuddaann’’aa  ddöönnmmeeyyii  hhiiçç  ddüüflflüünnüüyyoorr

mmuussuunnuuzz??
Ben Sudan’a gitti¤im zaman, buray› çok

özlüyorum. Ziyaret amac›yla gidiyorum, ailemi
görüyorum ama dönece¤imi bildi¤im için içim
rahat oluyor. Eflim ve çocu¤um burada,
Türkiye’de yaflamay› seviyorum.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  hhaayyaatt››nn››zzddaa  nnaass››ll
bbiirr  yyeerrii  vvaarr??

Ankara Üniversitesi’yle yeni bir hayata
bafllad›m. Buras› evim gibi. 
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1984 Ankara doğumlu olan Begüm Buğdaycı
Açıkkol, tek tercih yaparak kazandığı Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2007 yılında

üçüncülük derecesiyle mezun oldu. 2008 yılında kendi
firmasını kuran Açıkkol, deney hayvanları sektöründe
yurtdışı pazarına açılmaya çalışıyor.

Farkl› Fikirler Üretmek,
Farkl› ‹fller Yapmak Gerek”

“

Türkiye’nin ilk özel deney hayvan laboratuvarını kuran genç girişimci
Begüm Buğdaycı Açıkkol ile konuştuk...

NNeeddeenn  hhaayyvvaannllaarr??  NNeeddeenn  FFaarreelleerr??
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

mezunuyum. Veteriner Fakültesi’nde okurken
böyle bir boflluk oldu¤unun fark›ndayd›m,
deney hayvanlar›n›n özel sektörde üretilip
sat›lmad›¤›n› biliyordum. Deney hayvanlar›
dersimiz vard› fakültede, ilk o zaman
ilgilenmeye bafllad›m diyebilirim. 

VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii  hheeddeeffiinniizz  mmiiyyddii,,  yyookkssaa
rraassttllaanntt››  ssoonnuuccuunnddaa  mm››  bbuu  aallaannaa  yyöönneellddiinniizz??

Tek tercih yaparak kazand›m. Çok
istedi¤im bir bölümdü.

KKoobbaayy  hhaayyvvaannllaarr››  mm››  yyookkssaa  ddeenneeyy  hhaayyvvaann››
mm››  ddoo¤¤rruu  bbiirr  kkuullllaann››mm  oolluurr??  

Kobay hayvanlar› asl›nda bu hayvanlardan
bir tanesinin türü. Genellikle halk aras›nda
araflt›rmalarda kullan›lan tüm hayvanlara
kobay deniyor ama do¤rusu deney hayvan› ya
da laboratuar hayvan› olarak kullan›lmas›.

DDeenneeyy    hhaayyvvaannllaarr››nnaa  mmeerraakk››nn››zz  nnee  zzaammaann
bbaaflflllaadd››??

Deney hayvanlar› dersimizde yurt
d›fl›ndaki laboratuarlardan bahsediyordu
hocam›z. Bu laboratuarlar, 90 sene, 100 sene
önce kurulmufl ve fabrika tarz›nda üretim
yapan laboratuarlar. fiu anda bizim 300
metrekare bir alan›m›z var ama onlar çok
büyük, çok katl› ve her katta farkl› üretimler
yap›lan merkezler. Biz de kendi anaçlar›m›z›

böyle bir laboratuardan ald›k ve üretim
yap›yoruz. Hocam›z Türkiye’de böyle üretim
yap›lmad›¤›ndan, nitelikli deney hayvan›na
pek ihtiyaç olmad›¤›ndan ve yap›lmas› için de
çok büyük bir yat›r›m gerektirdi¤i için
kimsenin gelece¤i ne olaca¤› belli olmayan
bir ifle bu kadar yat›r›m yapmak
istemedi¤inden bahsetmiflti. Mezun olduktan
sonra hemen böyle bir ifle bafllayamayaca¤›m
için önce farkl› bir sektörde çal›flt›m ama bu
fikir zaman içinde tamamen flekillendi. Özel
sektörde illegal üreticiler, merdiven alt› denen
üretimler d›fl›nda bir üretimin olmamas›
kararl›l›¤›m› artt›rd›. 

MMeerrddiivveenn  aalltt››  üürreettiimmiinn  ffaarrkk››  nnee??
Mesela biz tanesi 300 Euro olan

prekarbon özellikli kafeslerde yetifltiriyoruz.
Ama ilegal üreticiler gaz tenekesi içinde kuru
ekmekle besliyor fareleri, kedilerden uzak
tutmak için köpeklerle birlikte ayn› yerde
besliyorlar. Sonuçta karfl›lafl›lmas› çok zor
olan durumlar ortaya ç›kabiliyor. Farelerde hiç
görmeyece¤iniz bir hastal›kla
karfl›laflabiliyorsunuz. Örne¤in bir hocam›z
kendisine fareden kene bulaflt›¤›n› söylemiflti,
fareye de kene köpekten bulaflm›fl. 

AArraaflfltt››rrmmaallaarr››nn  ssoonnuuççllaarr››  ssaa¤¤ll››kkll››  çç››kkmm››yyoorr
yyaannii……

Her zaman flunu belirtiyoruz, sa¤l›kl›

deney için sa¤l›kl› bir deney hayvan›na
ihtiyac›n›z var. Sa¤l›kl› hayvan da ancak bir
laboratuar ortam›nda üretilebilir. ‹llegal
üreticilerin ruhsat› yok. Bizim Tar›m ve Köy
‹flleri Bakanl›¤›’ndan kullan›c›, üretici ve
tedarikçi ruhsat›m›z var. Yurt d›fl›ndan farkl›
deney hayvanlar› getirebiliyoruz. ARGE
bölümümüzde isteyen hocalar›m›z araflt›rma
yapabiliyorlar. Çok ayr›nt›lar› olan bir üretim.
Bu flartlar› sa¤lamayan kifliler üretiyorlar ve
sa¤l›ks›z koflullarda araflt›rmac›lara
ulaflt›r›yorlar hayvanlar›. Mesela ‹zmir’de
deney hayvan› talep eden bir hocam›za
otobüsün bagaj›nda göndermifller ve deney
hayvanlar›n›n bir ço¤u maalesef ölmüfl. Bizim
özel araçlar›m›zda, ses yal›t›ml›, UV ›fl›nlar›na
karfl› filitreler var. 

VVee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  iillkk  öözzeell  ddeenneeyy  hhaayyvvaannllaarr››
llaabboorraattuuaarr››nn››  kkuurrdduunnuuzz……

2007 y›l›nda mezun oldum. Mezun
olmadan önce çal›flmaya bafllad›m. Bu s›rada
"Bir Fikrim Mi Var?" yar›flmas›na kat›ld›m.
Türkiye genelinde üniversiteden mezun olmufl
ya da yüksek lisans, doktora ö¤rencilerinin
projelerini sunduklar› bir yar›flmayd›. O s›rada
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde
Mikrobiyoloji’de özel ö¤renciydim, elli soruluk
bir anketle baflvurdum. Genellikle befl alt›
kiflilik gruplar halinde kat›l›mlar vard›
yar›flmaya. Ben tek bafl›ma kat›ld›m. Yaklafl›k
bir sene sürdü yar›flma, ifl plan› haz›rlama
konusunda e¤itim ald›k. ‹fl fikrini nas›l hayata
geçirebiliriz, onu ö¤rendik. 750 proje içinden
birinci seçildim. Sonra ‹stanbul Genç Yönetici
‹fladamlar› Derne¤i’nde sunum yapt›m.
Birincilik ödülü olan paray› da bu ifle yat›rd›m.
Sektörlerinde çok iyi yerlerde olan üst düzey
yöneticiler ortaklar›m oldu. Yedi ortakl› bir
anonim flirketiz flimdi. TÜB‹TAK’tan destek
ald›k. ARGE laboratuar›m›z›  kurduk. Özel
deney hayvanlar›m›z› üretmeye bafllad›k, art›k
yurtd›fl›nda geçerli olanlar da bu hayvanlar.
Onlar›n fark› araflt›rma sonuçlar›n›n daha net
olmas›n› sa¤lamalar›.

HHaayyvvaann  hhaakkllaarr››  ssaavvuunnuuccuullaarr››nn››nn  eelleeflflttiirriilleerrii
oolldduu  mmuu  hhiiçç??

Mail yoluyla elefltirilerini al›yorum zaman
zaman. Ama deney hayvanlar›yla ilgili

Begüm
Bu¤dayc› Aç›kkol
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çal›flmalar yap›lmak zorunda. Deney
hayvanlar›na alternatif olarak hücre
kültürleriyle çal›flma yap›lmas›n› önerirseniz
de, o hücreler de deney hayvanlar›ndan elde
ediliyor. Bir flekilde ba¤›ml›y›z. Nobel
ödüllerinin %80’i  deney hayvanlar›yla ilgili
çal›flmalara verilmifl. Dünya bu kadar önem
verirken bizim bunu göz ard› etmemiz,
sa¤l›¤›m›za gereken önemi vermedi¤imizi
gösterir bence.

AAll››flflkk››nn  oollmmaadd››¤¤››mm››zz  bbiirr  sseekkttöörrddeessiinniizz,,
iiflfliinniizzii  aannllaatt››rrkkeenn  zzoorrlluukk  ççeekkiiyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Deney hayvan› üretimi yap›yorum diyorum,
ne mezunu oldu¤umu soruyorlar, veteriner
hekim oldu¤umu söyleyince anl›yorlar. Benzin

istasyonlar›nda araçlar›m›za korkuyla
yaklaflanlar oluyor, flirkete bir postac›
geldi¤inde baflta bir tedirgin oluyorlar. Fareler
genellikle bir tedirginlik yarat›yor insanlarda.

SSiizz  bbiirr  kkaadd››nn  oollaarraakk  ffaarree  kkoorrkkuussuu  hhiiçç
yyaaflflaammaadd››nn››zz  mm››??

Hiç yoktu böyle bir korkum. Ben y›landan
biraz tedirgin olurum. Ama fareler bizim
sa¤l›¤›m›z için buradalar ve onlar› biz
üretiyoruz. Bana çok sevimli geliyorlar.

FFaakküülltteeddee  uunnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr
mm››??

Bu fikrin ç›k›fl›nda Öznur Hocam›z›n bana
katk›s› büyük elbette. Fakülte Dekan›m›z R›fk›
hocam›z var. Bu yar›flman›n ilk bafllad›¤›

aflamadan beri dan›flt›¤›m, bana yard›mc› olan
çok sevdi¤im bir hocamd›r.  Bütün hocalar›mla
çok iyi anlafl›yorum.

GGeennçç  bbiirr  ggiirriiflfliimmccii  oollaarraakk,,  öö¤¤rreenncciilleerree
ttaavvssiiyyeelleerriinniizz??

Farkl› fikirler üretmek, farkl› ifller yapmak
gerek. Fakültemizden mezun olanlar için ya
klinik açar, ya akademisyen olur ya da ilaç
firmas›nda temsilci olur mant›¤›yla
yaklafl›l›yordu. Ama bu flirket hedefledi¤imiz
gibi büyürse, bir çok kifliye ifl imkân› sa¤lam›fl
olaca¤›z. Türkiye’de çok eksik konular var,
bunlar› bulmak da çok zor de¤il asl›nda.
Bunlar›n üzerine giderlerse hem baflar›l›
olurlar hem de amaçlar›na ulafl›rlar.
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EAIE’ya
Kat›ld›k

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
Cebeci ‹rtibat Bürosu Aç›ld›

AAnkara Üniversitesi Uluslararas› Ö¤renci
Ofisi ve Erasmus Ofisi 15-18 Eylül 2010

tarihlerinde Fransa’n›n Nantes flehrinde bu y›l
22’ncisi düzenlenen Avrupa Üniversiteleraras›
E¤itim Birli¤i (EAIE) Konferans›’na kat›ld›.
Ankara Üniversitesi temsilcileri, tan›t›m
faaliyeti gerçeklefltirerek yabanc› üniversite
temsilcileri ile uluslararas› e¤itim
faaliyetlerini gelifltirmek amac›yla görüflmeler
yapt›lar.

ÖÖnümüzdeki günlerde Gölbafl› 50. Y›l
Yerleflkesi’ne tafl›nacak Sosyal Bilimler

Enstitüsü’nün, Hukuk Fakültesi içinde yer alan
‹rtibat Bürosu 20 Eylül 2010 tarihinden
itibaren hizmet sunmaya bafllad›.

Enstitünün yeni hizmeti sayesinde
ö¤renciler dilekçelerini Enstitüye gelmeden
‹rtibat Bürosu’na iletebilecekler. Ö¤renciler ilk
aflamada ‹rtibat Bürosu’ndan “Ö¤renci
Belgesi”, “Not Döküm Belgesi-Transkript”,

“Harç Muafiyeti Belgesi”, “Asl› Gibidir
Belgesi”ni alabilecek. 

Sevda Çamkerten’in görev yapt›¤› büro,
8:30-12:30 ile 13:30-17:30 saatleri aras›nda
çal›fl›yor.

EE¤itimlerinin bir bölümünü sürdürmek üzere
Erasmus Program›’yla Üniversitemize

gelen yabanc› ö¤rencilere, 13 Eylül 2010
tarihinde Rektörlükte düzenlenen toplant›da,
Türkiye’de bulunduklar› süreyi huzurlu ve
verimli geçirmeleri amac›yla bilgiler sunuldu. 

Üniversitemiz AB Ofisi yetkilisi Onur
Hoflnut ve Ofiste görevli ö¤renciler taraf›ndan
bilgilendirilen yabanc› ö¤rencilere Türk
yüksekö¤retim sistemi, Türkiye’deki telefon
flirketleri, Ankara’da gezilecek yerler, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’nde yapmalar› gereken
yasal ifllemler, Ankara’daki müzeler, ulafl›m,
hastaneler, Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi’nin
açt›¤› kurslar ve yabanc› ö¤renciler için
sunulan olanaklar anlat›ld›.

Onlarla gerekti¤i her zaman irtibata
geçebilmek için iletiflim bilgileri al›nd›.

Erasmus
Ö¤rencilerine
Oryantasyon Program›
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AAnkara Üniversitesi, TÜB‹TAK, ‹çiflleri
Bakanl›¤› ile Çevre ve Orman Bakanl›¤›

taraf›ndan ortaklafla olarak gerçeklefltirilen “‹l
Ölçe¤inde Peyzaj Karakter Analizi ve
Turizm/Rekreasyon Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi” konulu projenin “I. Ulusal
Uygulanabilirlik Koordinasyon Çal›fltay›” 27
Eylül 2010 tarihinde gerçeklefltirildi. TÜB‹TAK
KAMAG-1007 Program› taraf›ndan
desteklenen Projenin yöneticili¤ini Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤›
Bölümü’nden Prof. Dr. fiükran fiahin yap›yor.
Prof. Dr. Halim Perçin  ve Yrd. Doç. Dr. Ekrem
Kurum ise projeden sorumlu di¤er ö¤retim
üyelerimiz. Bunun yan› s›ra, araflt›rma
görevlileri ile yüksek lisans ve doktora
ö¤rencilerimize bursiyer olarak çal›flma
olana¤› sa¤layan projede farkl›
üniversitelerden araflt›rmac› ve dan›flmanlar
da görev al›yor. ‹çiflleri Bakanl›¤› ile Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, Projenin Müflteri

Kurulufllar›; Ankara Üniversitesi ise Yürütücü
Kurulufl olarak görev yap›yor.

Avrupa Peyzaj Sözleflmesi gereklilikleri
kapsam›nda gerçeklefltirilen Projede, pilot
alan seçilen Malatya’da do¤al ve kültürel
peyzaj ögelerine dayal› d›fl mekan turizm ve
rekreasyon geliflimi için envanter kay›t ve
de¤erlendirme yöntemi ortaya konacak. Henüz
il çevre düzeni plan› yap›lmam›fl Malatya ili
do¤al ve kültürel peyzaj ö¤elerinin turizm ve
rekreasyon potansiyelini kentsel, endüstriyel
ve tar›msal geliflimlerin olas› zararlar›ndan
zaman›nda korunmas›n› sa¤lamay› amaçlayan
Proje ile Malatya ili kapsam›nda alan
kullan›m kararlar› ve politikalar›n›n
üretilmesinde merkezi ve yerel idare
taraf›ndan de¤erlendirilmek üzere peyzaj
karakteristiklerinin, gelifltirilecek bir yöntem
çerçevesinde analizi, kayd› ve haritalanmas›;
turizm ve rekreasyon kayna¤› do¤al ve
kültürel peyzaj ö¤elerinin belirlenmesi,
haritalanmas› ve yönetimi; turizm ve
rekreasyon kaynaklar› peyzaj politikalar›n›n
oluflturulmas› hedefleniyor.

Proje ile turizm ve rekreasyon alanlar› yok
olmadan, toplumsal refah/yaflam kalitesi ve
sürdürülebilir kalk›nma amaçlar›yla
belirlenecek ve koruma alt›na al›nacak.
Avrupa Peyzaj Sözleflmesi kapsam›nda Peyzaj
Karakter Analizi konusunda gerçeklefltirilecek
il ölçe¤inde ‹lk çal›flma olmas› nedeniyle de
benzer çal›flmalara örnek olacak.

Toplant›n›n aç›l›fl›na kat›larak bir konuflma
yapan Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. N. Yasemin
O¤uz, bu projenin, Ankara Üniversitesi
taraf›ndan çok önemsendi¤ini ve katk›
sa¤land›¤›n›; Üniversitemiz ö¤retim
elemanlar›n›n, toplumun gereksinimlerini
tespit etmeye ve projeler gelifltirmeye
çal›flt›¤›n› söyledi. Ülkemizin, tarihi ve
sanatsal, genifl bir miras›n üzerinde
oturdu¤unu da belirten Prof. Dr. O¤uz,
bunlar›n kaybolmadan insanl›¤›n kullan›m›na
aç›lmas› konusunda sorumlulu¤umuz
oldu¤unu kaydetti. Bu projenin, genifl bir
kamusal iflbirli¤ini gerektirdi¤ini sözlerine
ekledi.

DDee¤¤iiflfliimmlleerr  KKaayyddeeddiilleecceekk
Avrupa Peyzaj Sözleflmesi’ne göre taraf

ülkeler; kendi topraklar› üzerindeki peyzajlar›
tan›mlamay›, peyzajlar›n özelliklerini ve onlar›
dönüfltüren güç ve bask›lar› analiz etmeyi,
de¤iflimleri kaydetmeyi ve böylece
tan›mlanm›fl olan peyzajlar›, ilgili taraflar ve
toplum taraf›ndan verilen özel de¤eri göz
önüne alarak de¤erlendirmeyi taahhüt ediyor.
Öte yandan; ayn› sözleflme ile her bir taraf,
peyzaj› bölge ve kent planlama ile ilgili ülke
politikalar› ile ülkenin kültürel, çevresel,
tar›msal, sosyal ve ekonomik politikalar›yla;
ayn› zamanda peyzaj üzerinde olas› do¤rudan
veya dolayl› etkisi olabilecek di¤er
politikalar›yla da bütünlefltirmeyi taahhüt
ediyor.

Peyzaj De¤erleri ve Turizm
Alanlar› Koruma Alt›na Al›nacak



CERN Komitesi
Üniversitemizi Ziyaret Etti
TTürkiye’nin Avrupa Nükleer Araflt›rmalar

Merkezi CERN’e tam üyeli¤i kapsam›nda
Aral›k 2009’da CERN Konseyi taraf›ndan
al›nan kararla üyelik sürecinin bafllat›lmas›
kapsam›nda oluflturulan 8 üyeli CERN
Komitesi, ülkemize 13-14 Temmuz 2010
tarihlerinde gerçeklefltirdi¤i ön de¤erlendirme
gezisine Üniversitemizi ziyaret ederek bafllad›.
CERN’in Strateji Direktörü baflkan› Prof. Dr.
Sergio Bartelocci baflkanl›¤›ndaki heyette
Avrupa H›zland›r›c›lar Komitesi (ECFA)
Baflkan› Prof. Dr. Tatsuya Nakada, CERN
Baflkan›n›n tam üye olmayan devletlerden
sorumlu dan›flman› Prof. Dr. John Ellis ve
di¤er üyeler Prof. Dr. Carlos Pajares, Dr. Mats
Johnson, Prof. Dr. Gyoergy Vestergombi, Prof.

Dr. Evangelos Gazis ve Dr. Johannes De
Groot yer ald›. Toplant› aç›l›fl›nda konuflan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Türkiye’nin CERN’e tam üyeli¤inin hayati bir
role sahip oldu¤unu ve bu konu için yeterli
zeminin olufltu¤una inand›¤›n› vurgulad›.
Üniversitemiz H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü Müdürü ve Türkiye- CERN ‹liflkileri
Milli Komitesi üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl ise
toplant›n›n Üniversitemizde yap›lan ilk
oturumunda komite üyelerine "Past, Present
and Future of Accelerator Physics in Turkey"
bafll›kl› bir sunum yapt›. Türkiye-CERN
‹liflkileri Milli Komitesi Üyesi ve H›zland›r›c›
Merkezi Projesi Bo¤aziçi Üniversitesi
temsilcisi Prof. Dr. Metin Ar›k ise ayn›

oturumda "Objective of visit,
Accelerators&Particle Physics in Turkey, its
governance model" bafll›kl› sunumu yapt›.
Üniversitemiz Rektörlü¤ü, CERN Komitesine
ve ilgili kurum temsilcilerine 13 Temmuz 2010
akflam› Üniversitemizin sosyal tesisi
ANKEV’de bir akflam yeme¤i verdi. CERN
Komitesi, Üniversitemizin yan› s›ra baflta
Cumhurbaflkanl›¤› olmak üzere DPT’yi, ODTÜ
Rektörlü¤ünü ve ODTÜ Teknokent’i, Bo¤aziçi
Üniversitesi’ni, Kale Euro ve Nortel-Netafl
firmalar›n› ziyaret ederek ülkemize yapt›¤›
ziyareti tamamlad›. CERN Komitesi, ülkemizin
CERN’e tam üyeli¤ine yönelik haz›rlad›¤›
raporu Aral›k 2010 toplant›s›nda görüflülmek
üzere bu ay içinde CERN Konseyine sunacak.  

Türk Fizik Derne¤i
2010 Prof. Dr. Engin
Ar›k Bilim ‹nsan› Ödülü

Ö¤retim
Üyemizin

TTürk H›zland›r›c› Merkezi
projesi üyesi ve

projenin Bo¤aziçi
Üniversitesi temsilcisi
iken, projenin Isparta S.
Demirel Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilecek 4.
Çal›fltay›na kat›lmak üzere

‹stanbul’dan Isparta’ya gelirken meydana
gelen uçak kazas› sonucu 30 Kas›m 2007’de
hayat›n› kaybeden Prof. Dr. Engin Ar›k ad›na
Türk Fizik Derne¤i ve Ar›k ailesi taraf›ndan
verilen 2010 y›l› Bilim ‹nsan› ödülü,
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi, Türk
H›zland›r›c› Merkezi Projesi Yürütücüsü ve
Üniversitemiz H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Yavafl’a
verildi. Prof. Yavafl ödülünü, 14-17 Eylül 2010
tarihlerinde ‹stanbul Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilen ve 2 Nobel Ödüllü Fizikçinin
de yer ald›¤› 27. Uluslararas› Fizik Kongresinin
aç›l›fl töreninde yaklafl›k 700 kat›l›mc› önünde
TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr. Nüket Yetifl’in
elinden ald›.

‹‹lki 2005 Dünya Fizik Y›l›nda Üniversitemiz
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ömer Yavafl’›n

koordinatörlü¤ünde Üniversitemizde
gerçeklefltirilen “Ulusal Parçac›k
H›zland›r›c›lar› ve Dedektörleri Yaz Okulu”
serisinin 6’nc›s› 2-7 Eylül 2010 tarihlerinde
Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde
gerçeklefltirildi. Türk Fizik Derne¤i taraf›ndan

düzenlenen okulda, Üniversitemiz destekleyen
kurulufllar aras›nda yer ald›. Yaz Okuluna 25
de¤iflik üniversiteden 100 civar›nda lisansüstü
ö¤renci kat›ld›. Özellikle parçac›k dedektörleri
konusunda deneylerin de yapt›r›ld›¤› okulda
yerli ve yabanc› 20 civar›nda ö¤retim üyesi
dersler verip uygulamalar yapt›rd›.  

UPHDYO-VI
Gerçeklefltirildi
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OOrtez Protez üreten merkezlere yönelik 8
Aral›k 2009 tarihinde yay›nlanan “Ortez

Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya
Uygulayan Merkezler ile ‹flitme Cihaz› Sat›fl ve
Uygulamas› Yapan Merkezler Hakk›nda
Yönetmekte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik”in geçici ikinci maddesi
kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itimi
Genel Müdürlü¤ü ve Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü koordinatörlü¤ünde Ankara
Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi’nce
(ANKÜSEM) düzenlenen “Ortez-Protez Yap›m
ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi
E¤itim Program›”n› baflar›yla bitirenlere
belgeleri 24 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen
törenle verildi.

Türkiye’de ortez protez üreten merkez
çal›flanlar›n› kapsayan e¤itim; ‹zmir, Ankara
ve ‹stanbul illerinde 21 Haziran-20 A¤ustos
2010 tarihleri aras›nda 90’ar saat olarak
gerçeklefltirildi. 

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Farabi
Salonu’nda gerçeklefltirilen törene kat›larak
bir konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, program›n
düzenlenmesinde görev alan Ankara
Üniversitesi mensuplar›n›n, ifllerini heyecan,
zevk ve mutlulukla yapt›klar›n›, e¤itim
program›na kat›lanlarla art›k ayn› ailenin üyesi
olduklar›n› belirtti. Hangi konumda olursa
olsun, ne kadar deneyimli olunursa olsun
bilgilerin çok çabuk eskidi¤ini, herkesin hayat
boyu ö¤renmeye ihtiyac› oldu¤unu dile getiren
Prof. Dr. Talu¤, “Ö¤renen insan da
yafllanm›yor. Siz bu e¤itimin ustalar›s›n›z. Bu
e¤itim size çok fley de verdi. Ayn› zamanda
hocalar›n›z sizden çok fley ö¤rendi. Ankara
Üniversitesi de sizlerle zenginleflti, büyüdü”

dedi. Prof. Dr. Talu¤ sözlerini flöyle sürdürdü:
“AB süreci de bir taraftan her meslek için

gerekli yeterliliklerin ortaya konulmas›n› ve bu
yeterliliklerin elde edilmesi için gerekli
düzenlemelerin yap›lmas›n› gerektiriyor. Ne ifl
yaparsan›z yap›n, o iflle ilgili diploma olur,
sertifika olur, onu elde etmifl olman›z
gerekiyor. Yoksa ne kadar deneyiminiz olursa
olsun, o ifli ne kadar iyi yaparsan›z yap›n o
mesle¤i devam ettirmeniz mümkün olmaz.”

Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itimi Genel
Müdür Yard›mc›s› ‹dris Yaflar da toplumun
sa¤l›¤›n› korumak ve gelifltirmek konusundaki
görevlerini yerine getirirken sivil toplum
kurulufllar› ve üniversitelerle iflbirli¤i içinde
olduklar›n› kaydetti.

Üniversitemiz Sa¤l›k Hzmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serap Alsancak
ise kursiyerlere çok kapsaml› bir program
uyguland›¤›n›, Ankara Üniversitesi’nin bu
e¤itimi vererek bir ilki daha gerçeklefltirdi¤ini,
geliflmifl ülkelerde bu e¤itimin y›llard›r
verildi¤ini vurgulad›.

Üniversitemiz emekli ö¤retim üyesi ve
Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan›

Prof. Dr. R›dvan Ege de elefltirmenin kolay
ama yapman›n zor oldu¤unu belirterek, bu tür
e¤itimlerin daha etkin ve yayg›n olmas›n›
istedi¤ini kaydetti.

ANKÜSEM Müdürü Elçin Cengiz ise
programda farkl› illerden 300 sektör
çal›flan›na e¤itim verildi¤ini, uygulad›klar›
ankette de kat›l›mc›lar›n, belge almak yerine
ald›klar› e¤itimi öne ç›kard›klar›n›
gözlemlediklerini söyledi. Bu çal›flmayla
Üniversitenin bilgi birikimini sektör
çal›flanlar›na aktarma f›rsat› bulduklar›n›,
e¤itim programlar›n sürece¤ini kaydetti.

Konuflmalar›n ard›ndan Ortez ve
Protezciler Derne¤i Baflkan› Mustafa Gültekin,
katk›lar›ndan dolay› Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, ‹dris Yaflar, Prof. Dr. R›dvan Ege ve
programa katk› sa¤layan ö¤retim üyelerine
plaket verdi.

Ortez Protez Üreten
Merkezlerin
Sorumlu Müdürleri E¤itimi
Tamamland›
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AAnkara Üniversitesi Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu, Microsoft IT Academy

program›na üye oldu. Akademik kurumlar için
dünya çap›nda tasarlanm›fl bir program olan
Microsoft IT Academy program›na üye
olunmas›, Elmada¤ Meslek Yüksekokulu
ö¤rencilerine yeni kariyer ve kiflisel geliflim

f›rsatlar› sa¤lamak aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Yüksekokul
Müdürü Prof. Dr. Ayhan fierbetçi, program›n
sürekli geliflmekte olan teknolojileri takip
edebilmek ve ö¤renmek ad›na büyük bir
avantaj sa¤layaca¤›n›, ö¤rencilerin e¤itimleri

için gerek duyduklar› araçlar ile sektöre
haz›rlanmalar›n› kolaylaflt›raca¤›n› söyledi.
Ayn› zamanda sanayi ifl gücü ihtiyaçlar›na
cevap verebilen bireyler yetifltirilmesinin
sa¤lanmas› ile Elmada¤ Meslek
Yüksekokulunu ve ö¤rencilerini bir ad›m daha
öne tafl›yaca¤›n› belirtti.

Microsoft It Academy
Program› Üyesi Oldu

Elmada¤ MYO,

ÜÜniversitemiz Yabanc› Diller Yüksekokulu
okutmanlar›na yönelik olarak 6 Kas›m

2009 tarihinde aç›lan E¤itmen E¤itimi
Program› sonuçlar›n› vermeye bafllad›. ‹htiyaç
duyulan konularda e¤itim için okul d›fl›
kaynaklara olan ba¤›ml›l›¤›n önüne geçilmesi
ve Hizmetiçi e¤itim yeterlili¤ine sahip eleman

yetifltirme amac›yla düzenlenen programa 12
okutman gönüllü olarak kat›ld›.

Grupta görev alan ö¤retim elemanlar›,
konusunda uzman Türk ve yabanc›
e¤itmenlerden, Reflection in ELT, Classroom
Observation, Effective Teaching, NLP,
Learner-centered language teaching,

Leadership, Testing vb. konular›nda 114 saat
ders ald›. E¤itmen E¤itimi Program› 28 May›s
2010 tarihinde sona erdi. 12 E¤itmen E¤iticisi,
program› baflar›yla tamamlay›p sertifikalar›n›
ald›. Program›n tamamlanmas›n›n ard›ndan
Akademik birim yeniden yap›land›r›ld› ve dört
bölüme ayr›ld›. Bunlar; Mesleki Geliflim
Birimi, S›nav ve De¤erlendirme Birimi,
Materyal Gelifltirme Birimi ve Müfredat
Haz›rlama Birimi olarak adland›r›ld›.

Bu birimlerin kurulmas›yla e¤itimde
standartlaflma, eksikliklerin zaman›nda tespiti
ile çözüme yönelik davran›fl gelifltirme,
denenmifl ve verim al›nd›¤› tespit edilen
faaliyetlerin paylafl›m› ve kurum içinde
yayg›nlaflt›r›lmas›, ELT alan›ndaki güncel
e¤ilimleri yakalama, okutman ve ö¤rencilerin
ihtiyaç ve iste¤ine göre seminerler ve atölye
çal›flmalar› düzenleme, materyal ve müfredat
haz›rlama, al›nacak geri-bildirimlerle e¤itim
kalitesini yükseltmek amaçlan›yor. 

2010-2011 akademik y›l›n bafllamas›yla
yeni Akademik Birimler görevlerine bafllad›. 

Yabanc› Diller Yüksekokulu
E¤itmen E¤itimi Program›
Amac›na Ulafl›yor
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Gölbafl› ÖRSEM,
Göle Kar›flmaktan
Kurtuluyor
ÜÜniversitemizin, Gölbafl›-Mogan Gölü’nün

en güzel yerinde bulunan ancak jeolojik
yap›s›ndan dolay› her y›l parça parça Mogan
Gölü’ne do¤ru kayan sosyal ve sportif tesisi
Gölbafl›-ÖRSEM, yap›lan altyap›
çal›flmalar›yla kurtar›l›yor.

Yaklafl›k 300 metrelik bir alan› önce
çamurlar›ndan temizleyen iflçiler daha sonra
buraya tonlarca a¤›rl›¤›nda tafllar döflüyorlar.
Arazideki küçük su kaynaklar› için de do¤al

drenaj yaparak, suyun göle akmas›n›
sa¤l›yorlar. Haymana yolundaki Topakl›
mevkiinden getirilen iri tafllar›n, bu
çal›flman›n ard›ndan kaymay› tamamen
durdurmas› bekleniyor. Tafl döfleme iflleminin
bitmesinin ard›ndan, k›y›da peyzaj
düzenlenmesi de yap›lacak ancak do¤al
koruma alanlar›na dokunulmayacak.
Çal›flmalara, Büyükflehir Belediyesi de destek
sa¤l›yor.

GGööllbbaaflfl››--ÖÖRRSSEEMM
Ankara Üniversitesi’nin, Mogan

Gölü’nün do¤u k›y›s›nda yer alan Gölbafl›-
ÖRSEM’de gün bat›m›n› izlemek müthifl
bir keyif veriyor. Güneflin bat›fl› ve karfl›
k›y›da bulunan sosyal tesislerin ›fl›klar›
tam bir deniz havas› yarat›yor. ÖRSEM,
çok say›da sosyal tesisi de bar›nd›r›yor.
Üniversitemizin, girdi¤i her yar›flmada
önemli baflar›lar elde eden Kano ve Kürek
tak›mlar›n›n merkezi burada yer al›yor.
Sporcular yar›flmalara bu tesislerde
haz›rlan›yor. ÖRSEM’de bir restoran ve
barbekü yap›lan alanlar da bulunuyor.
Ayr›ca tenis, basketbol ve voleybol
sahalar› da sporculara hizmet veriyor.

Sunum Haz›rlama
E¤itimi

Bach Korosu ve
Barok Oda Müzi¤i
Toplulu¤u’na

Yeni
Elemanlar
Al›nacak

ÜÜniversitemizde idari iflleri yapan
personelin belli konularda e¤itilmesine

yönelik seminerler devam ediyor. Son olarak
Bas›n Halkla ‹liflkiler ve D›fl ‹liflkiler fiube

Müdürü Ahmet Özmaya, fakültelerde görev
yapan, özellikle bilgi ifllem elemanlar›na
yönelik olarak, power point program› ile
sunum yap›lmas›n›n inceliklerini ö¤retti.

ÜÜniversitemizde bu y›l 10. çal›flma
dönemine giren Bach Korosu&Barok Oda

Müzi¤i Toplulu¤u, ses ve çalg› dal›nda yeni
amatör kat›l›mc›lara kap›s›n› açacak. 



2009-2010 Süper Ligi fiampiyon olarak
tamamlayan Ankara Üniversitesi Spor Kulübü
Buz Hokeyi Tak›m›, ‹spanya’n›n Jaca kentinde
24-26 Eylül 2010 tarihleri aras›nda yap›lan
2010 IIHF CC Turnuvas›’nda ikinci oldu. 

‹spanya’da Türkiye’yi temsil eden Ankara
Üniversitesi Tak›m›, grup maçlar›nda iki
galibiyet al›rken, ‹spanya tak›m›na yenildi. ‹lk
maç›n› Litvanya’n›n Energija Elektrenai tak›m›
turnuvaya gelmedi¤i için hükmen kazanan

tak›m›m›z, ikinci maç›nda ‹srail’in flampiyon
tak›m› Bat Yam karfl›s›nda 8-3’lük galibiyet
almay› baflard›.

Son maç›n› ‹spanya’n›n CH Jaca tak›m›
karfl›s›nda 7-1’lik skorla kaybeden tak›m›m›z
turnuvay› ikinci olarak bitirdi.

Tak›m›m›z›n ortaya koydu¤u mücadele,
‹spanyol gazeteleri ve Buz Hokeyi otoriteleri
taraf›ndan takdir toplad›.

Ankara Üniversitesi
Buz Hokeyi Tak›m›
‹spanya’da ‹kinci Oldu


