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Cumhuriyetin Kurdu¤u ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

Yeni y›l›n geride b›rakt›¤›m›z ilk ay› içerisinde Üniversitemiz önemli ve anlaml›
etkinlikler gerçeklefltirdi. Ad›n› Ulu Önder Atatürk’ün koydu¤u Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültemizin 75. Kurulufl Y›ldönümünü Ankara Üniversitesi’nin de¤erli
mezunlar›yla birlikte kutlad›k. Cumhuriyetin bir eseri olarak do¤an DTCF’nin 75.
y›l› onuruna düzenlenecek sanatsal ve bilimsel etkinlikler bir y›l boyunca devam
edecek.

Hem Üniversitemiz hem de ülkemiz için çok büyük önem tafl›yan "Beyin
Araflt›rmalar› Uygulama ve Araflt›rma Merkezi (BAUM)"nin aç›l›fl›n› bu ay
gerçeklefltirdik. BAUM’un da di¤er Araflt›rma Merkezlerimiz gibi k›sa sürede
topluma önemli hizmetler verece¤ine inan›yorum.

‹nsan sa¤l›¤› ve t›p dünyas› için son derece önemli oldu¤una inand›¤›m›z "Kordon
Kan› ve Kök Hücre Bankas›"n›n kurulmas›na destek vermekten dolay› hem gururlu
hem de mutluyum. 

Ulusal ve uluslararas› alanda gerçeklefltirdi¤imiz akademik iflbirliklerine bu ay
içerisinde de yenilerini ekledik. Kore Üniversitesi’yle imzalad›¤›m›z "Ö¤renci
De¤iflim Anlaflmas›" kapsam›nda bu ülkeye gidecek ö¤rencilerimize burs olana¤›
sa¤lanmas›, at›lan önemli ad›mlardan yaln›zca bir tanesidir. 

Bu ay içinde Azerbaycan’a bir çal›flma ziyareti gerçeklefltirdik. Üniversitemizin
onursal doktor unvan›n› da tafl›yan Azerbaycan halk›n›n önderi Haydar Aliyev’in
“Bir millet iki devlet” sözünün anlam›na bir kez daha yak›ndan tan›k olduk.
Öncelikli gündemi hukuk ve t›p e¤itimi alan›nda iflbirli¤i olanaklar› olan bu gezinin
ayr›nt›lar›n› Bültenimizin sayfalar›nda bulacaks›n›z.

Bu y›l üçüncüsünü düzenleyece¤imiz için art›k gururla gelenekselleflti¤ini
söyleyebilece¤imiz, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’n›n "19 May›s Gençlik
Konseri"nin haz›rl›klar›na bafllad›¤›m›z haberini sizlerle paylaflmaktan mutluluk
duyuyoruz. Atatürk’ün Samsun’a ç›k›fl›n›n y›ldönümüne yak›flan bu konser bizler
için büyük önem ve anlam tafl›yor.

Tarihi ve de¤erleriyle Cumhuriyetimizle özdeflleflen bu üniversitenin mensubu
olmaktan duydu¤um k›vançla, sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Cemal Talu¤

Rektör

REKTÖRDEN
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ÜÜniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin (DTCF) kuruluflunun 75.

Y›ldönümü, 10 Ocak 2011 tarihinde
düzenlenen törenle kutland›. Ayn› zamanda,
bir y›l boyunca devam edecek etkinliklerin
bafllang›c›n› da oluflturan törene, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Fakültenin ilk mezunlar›ndan ünlü tarihçi Prof.
Dr. Halil ‹nalc›k, Sümerolog Muazzez ‹lmiye
Ç›¤, ‹smet ‹nönü’nün k›z› Özden Toker, Celal
Bayar’›n k›z› Dr. Nilüfer Gürsoy, Prof. Dr. ‹lhan
Baflgöz, Prof. Dr. fierafettin Turan, Prof. Dr.
Neriman Samurçay, Üniversitemizin
yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› fiefi
Prof. Rengim Gökmen kat›ld›. Törende,
DTCF’den 1940-1960 y›llar› aras›nda mezun
olanlara birer plaket verildi.

Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› Yayl› Çalg›lar Üçlüsü’nün
dinletisiyle bafllayan törende bir konuflma
yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, bu an›tsal fakültenin aç›l›fl›n›n, 9 Ocak
1936 günü Türkoca¤›’nda Mustafa Kemal
Atatürk’ün haz›r oldu¤u bir törenle yap›ld›¤›n›
belirtti. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin, bir
yüksekö¤retim kurumu olman›n ötesinde bir
de¤eri ve anlam› oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Talu¤, bu fakültenin, ulusun dilini, tarihini ve
kültürünü derinlemesine, uluslararas›
ba¤lant›lar›yla ve uluslararas› standartlara
uygun olarak araflt›r›lmas› amac›yla kurulan
bir akademi oldu¤unu kaydetti. DTCF’nin,
geçmiflin bilgeli¤ini ö¤renmek, yeniden

Dil ve Tarih-
Co¤rafya
Fakültesi
75 Yafl›nda
Ad›n› Atatürk’ün koydu¤u, mimarisiyle de bizzat
ilgilendi¤i Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi, kuruluflunun 75. y›l›n› kutluyor. 10 Ocak
2011’deki törenle bafllayan kutlamalar kapsam›nda, y›l
boyunca çok say›da bilimsel etkinlik gerçeklefltirilecek

üretmek, korumak ve aktarmak için kurulmufl,
yüzü gelece¤e dönük bir kurum, muas›r
medeniyeti aflma çabas›na ›fl›k tutacak bir
ayd›nlanma oda¤› oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Dr. Talu¤, "DTCF bu ülkenin ve dünyan›n her
yerine ulaflm›flt›r. Alacahöyük’te, Kültepe’de,
Urla’da Anadolu’nun say›s›z yerinde DTCF
vard›r. Fiziki antropoloji de çal›fl›r, toplumsal
ve kültürel antropolojide. Deniz arkeolojisinde
de vard›r, somut olmayan kültürel miras›n
ortaya ç›kar›l›fl›nda da. DTCF, tarih biliminin
her döneminde, co¤rafi bilimlerin her alan›nda
vard›r. Dil denince DTCF akla gelir, Türkçe’den
Türk lehçelerine, bat› dillerinden do¤u
dillerine ve dil bilimde hep öncüdür DTCF.
Sümer ve Hitit dilinden, eski Yunan ve Latin
diline uzanan, daha sonra Japonya’da,
Kore’de, Küba’da, Suriye’de ve dünyan›n daha
birçok yerinde Türk Dili ve Kültürü bölümleri
kuran bir bayrak tafl›y›c›d›r. Felsefe, sosyoloji
ve psikolojide okuldur. Kültürün her alan›nda

KKaappaakk



vard›r. Sanat tarihini de kucaklar tiyatroyu da.
Bilgi üretmeyi de bilir, bilgi-belge yönetimini
de" dedi.

DTCF Dekan› Prof. Dr. Rahmi Er de
konuflmas›nda, Türk dilini ve Türk tarihini
derinlemesine araflt›racak, yurdumuzun yer
alt› ve yer üstü de¤erlerini ortaya ç›kartacak
bilim insanlar›, alanlar›n›n en son bilimsel
verileriyle donanm›fl ö¤retmenler yetifltirmek
üzere kurulan DTCF’nin ilk 195 ö¤rencisinden
ikisi olan Prof. Dr. Halil ‹nalc›k ve Muazzez
‹lmiye Ç›¤’›n burada olmas›n›n paha biçilemez
bir ba¤›fl oldu¤unu kaydetti. Bugün 18 bölüm,

70 anabilim, 2 ana sanat ve 4 bilim dal›
bulunan Fakültenin, çok zengin farkl›
disiplinleri, 300’ü aflk›n akademik kadrosu,
6000 lisans ve 1000 lisansüstü ö¤rencisiyle,
pek çok üniversiteden daha büyük oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Er, Türk dili ve lehçeleri hariç
26 farkl› dilin, bu dillere ait kültür ve
edebiyat›n ö¤retiminin yap›ld›¤›n›, fiziki
imkâns›zl›klar nedeniyle kap›da bekleyen
baflka dilleri ne yaz›k ki açamad›klar›n›
kaydetti. Fakültede yaklafl›k 1000 lisansüstü
ö¤rencilerinin olmas›n›n, buran›n bir araflt›rma
fakültesi oldu¤unun en önemli göstergesi

oldu¤unu da dile getiren Prof. Dr. Er, lisans
ö¤rencisi say›s›n›n azalt›larak a¤›rl›¤›n
lisansüstü e¤itime verilmesinin, DTCF’nin özel
durumuna daha uygun olaca¤› kanaatini
tafl›d›klar›n› sözlerine ekledi. 

AAnn››ttkkaabbiirr  ZZiiyyaarreettii
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin

kuruluflunun 75. y›ldönümü nedeniyle, Dekan
Prof. Dr. Rahmi Er ve ö¤retim elemanlar› toplu
olarak An›tkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün
mozolesine çelenk b›rakt›. Prof. Dr. Er,
An›tkabir Özel Defteri’ne flunlar› yazd›:

"Yüce Atatürk, Türk dilini, Türk tarihini
derinlemesine araflt›racak, Anadolu’nun yer
alt› ve yer üstü de¤erlerini ortaya ç›kartacak,
bilim insanlar›n› ve Cumhuriyetin de¤erlerini
genç kuflaklara aktaracak ö¤retmenler
yetifltirmek amac›yla kurdu¤un ve ad›n› bizzat
verdi¤in Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin
kuruluflunun 75. y›ldönümünde
huzurunuzday›z.

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, bugün
yaklafl›k 7 bin lisans ve lisansüstü ö¤rencisi,
300’ü aflk›n akademik kadrosu ile bir
Cumhuriyet Ç›nar› olarak gösterdi¤in yolda
ilerlemeyi, bilimin meflalesini ayd›nlatmay›
büyük bir azimle sürdürmektedir.

Bu süreç, ülkemizi senin ülkün olan
ça¤dafl uygarl›k düzeyinin üzerine ç›karana
dek devam edecektir. Huzurunuzda minnet ve
flükranlarla e¤iliyoruz."
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Kordon Kan› ve
Kök Hücre Bankas›

Kuruldu

ÜÜniversitemizde “Kordon Kan› ve Kök Hücre
Bankas›” kuruldu. Cebeci Hastanesi’nde,

yüksek güvenlikli bir bina tahsis edilen Kordon
ve Kök Hücre Bankas›’n›n çal›flmaya
bafllamas› için Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ruhsat
baflvurusu yap›ld›. 

Ayr›ca Üniversitemiz T›p Fakültesi’nde
2000’li y›llar›n bafl›ndan beri gelifltirilmeye
çal›fl›lan ancak bafltan bu amaçla inflaa
edilmemifl bir hastane ortam›nda
yap›lanmas›ndan dolay› uluslararas›
standartlarda olmayan "Akraba D›fl› Doku ve
Kordon Kan› Bankas›" Üniversitemizin deste¤i
ve T›p Fakültemiz ö¤retim üyelerinin
giriflimleri sonucu DPT’den sa¤lanan 6.2
milyon TL kaynakla yeniden yap›land›r›ld›. 

Kordon Kan› ve Kök Hücre Bankas›’n›n
çal›flmaya bafllamas›yla birlikte, ülkemizde her
y›l katlanarak artan, akraba d›fl› vericilerden
kök hücre naklinde yurtd›fl›na ba¤›ml›
olmaktan giderek kurtulunaca¤› ve ülke
ekonomisine katk›da bulunulaca¤› ifade
ediliyor.

Banka’n›n kurulmas› için yap›lan
çal›flmalar ve verilecek hizmetler hakk›nda,
sorumlu ö¤retim üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç
Bülten’e aç›klamalarda bulundu. Projenin
2008 y›l›nda desteklenmeye de¤er
bulundu¤unu, baflvuruda talep edilen üç y›lda
toplam 4.5 milyon TL’lik bütçenin DPT
taraf›ndan bir y›la çevrilerek alt yap›n›n h›zla
gelifltirilmesinin önünün aç›ld›¤›n› belirten
Prof. Dr. Beksaç, "Bu proje kapsam›nda,
Ankara T›p Fakültesi’nde Akraba D›fl› Doku
Bankas›, Kordon Kan› Bankas›, Hematoloji
Bilim Dal› Doku Tiplendirme ve Tan›
Laboratuvarlar›, Aferez Ünitesi yeniden
yap›land›r›ld›. Serpil Akda¤ Kan Bankas›na
kan ›fl›nlama cihaz› temin edildi. 2009 y›l›nda
talebimiz olan 4.5 milyon TL’nin tümünün
kullan›lmas› ile 2010’da önce 1 milyon TL
daha sonra 700.000 TL ek bütçe temin edildi.

Böylece 6.2 milyon TL’ye ulaflan bütçe
kapsam›nda gerçekleflen bu yap›lanman›n
amaçlar›, kapsam› ve getirdi¤i katk›lar ile
geliflme planlar›, tüm Üniversitemizi
ilgilendirecek niteliktedir" dedi.

UUlluussllaarraarraass››  KKuurruulluuflflllaarr››nn  ÜÜyyeessii
Projenin DPT aflamas›nda Pediatri ö¤retim

üyelerinden ve Kordon Kan› Bankas› yürütme
kurulu üyelerinden Prof. Dr. Emel Ünal’›n,
daha sonraki aflamalarda Hematoloji Bilim
Dal› ö¤retim üyelerinden ve Aferez Ünitesi
sorumlusu Prof. Dr. Osman ‹lhan’›n  de¤erli
katk›lar yapt›¤›n› anlatan Prof. Dr. Beksaç,
Akraba D›fl› Doku Bankas›’n›n uluslararas›
kurulufllara üye oldu¤unu da söyledi.
Bankan›n, dünyadaki tüm doku bankalar›n›n
organizasyonu olan "Bone Marrow Donors
Worldwide" üyesi oldu¤unu, dünyadaki en
büyük akraba d›fl› doku bankas› olan (NMDP)
ABD ulusal doku bankas›n›n "collaborative
registry" statüsüne kabul edildi¤ini belirten
Prof. Dr. Beksaç, Avrupa’daki bankalararas›
online iflletim sistemi olan "European Marrow
Informatic System (EMDIS)" ile DPT projesinin
sa¤lad›¤› destekle elde edilen yaz›l›m deste¤i
ile entegre duruma gelebildi¤ini vurgulad›.

BBaa¤¤››flflllaarr  ‹‹nntteerrnneett  ÜÜzzeerriinnddeenn
DPT taraf›ndan sa¤lanan bu proje deste¤i

ile T›p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal› Doku
Tiplendirme Laboratuvar›, Akraba D›fl› Doku
Bankas› ile Gönüllü Verici Merkezi, Kordon
Kan› ve Kök Hücre Bankas›n›n iflletim

sistemleri, kurum içi ve EMDIS ile aras›ndaki
entegrasyonun, bir ODTÜ Teknokent yaz›l›m
firmas› olan HEMOSOFT’tan temin edildi¤ini,
bu proje kapsam›nda halen gelifltirilmekte
olan bir web sayfas› oluflturuldu¤unu, buradan
kök hücre vericisi olmay› kabul eden
gönüllüleri bilgilendirmenin ve kay›tlar›n›
kabul etmenin olanakl› oldu¤unu söyleyen
Prof. Dr. Beksaç flunlar› söyledi:

"Kök hücre vericisi olmak isteyen gönüllü
verici kifliler www.kokhucrebagisla.com
adresinden, kordon kan› ba¤›fl› yapmak
isteyen gönüllü kifliler ise
www.kordonkanibagisla.com adreslerinden,
merak edilen ve yap›lmas› gerekenler
hakk›nda bilgi alabileceklerdir. Ancak Ankara
Üniversitesi Kordon Kan› Bankas›’n›n Sa¤l›k
Bakanl›¤› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne Aral›k ay›
bafl›nda yapt›¤› ruhsatland›rma baflvurusu
henüz sonuçlanmam›fl olup, tamamland›ktan
sonra web sayfas›ndan duyurulacak, kordon
kan› ba¤›fllar› kabul edilmeye bafllanacakt›r."

UUzzuunn  SSüürreellii  SSaarrff  MMaallzzeemmeessii  SSaa¤¤llaanndd››
DPT Projesiyle alt yap›, cihaz ve sarf

malzeme temininin mümkün oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Beksaç, toplam 10 bin gönüllü ve
kordon kan› örne¤inde doku tiplendirilmesiyle
ilgili sarf malzemeleri yan›nda 600 kordon
kan› için gerekli ayr›flt›rma ve s›v› azotta
saklayabilmek için gerekli sarf malzemesi ve
test bedellerinin de sa¤land›¤›n› anlatarak,
"Böylece gönüllü bireylerden, bu hizmetleri
karfl›l›¤›nda kendi sosyal güvenceleri veya



baflka bir kaynaktan harcama yap›lmas›na
gerek olmayacakt›r" dedi.

KKaayynnaakkllaarr  ÜÜllkkee  ‹‹ççiinnddee  KKaallaaccaakk
Üniversitemizin gerçeklefltirdi¤i bu

giriflimle, ülkemizde her y›l katlanarak artan
akraba d›fl› vericilerden kök hücre naklinde
yurtd›fl›na ba¤›ml› olmaktan giderek
kurtulunaca¤› bilgisini de veren Prof. Dr.
Beksaç, "Devlet ekonomisine katk›da
bulunarak yurt d›fl›na ödenen masraflar›n
azalmas›na yard›mc› olacakt›r. Kök hücre
dokusunun yurt d›fl›ndan temin edilmesi
halinde devletin her kök hücre getirtme ifllemi
yaklafl›k 20 bin Euro’ya malolmaktad›r.
Kullan›lacak kök hücre kayna¤›n›n kordon kan›
olmas› durumunda bu bedel iki kat› kadar
artmaktad›r. Ülkemizde akraba d›fl› doku ve
kordon kan› bankac›l›¤›n›n geliflmesi hem kök
hücre verici bulma sürecini h›zland›rmaya
bafllam›flt›r, hem de devlet ekonomisine katk›
sa¤lanm›fl olacakt›r" diye konufltu.

KKoorrddoonn  KKaann››  BBaannkkaacc››ll››¤¤››
YYöönneettmmeellii¤¤iinnee  UUyygguunn  BBiinnaallaarr››  VVaarr

Proje kapsam›nda, 2011 y›l› sonuna kadar
maafllar› karfl›lanm›fl 4 biyolog ve 1 sekreterin
görev yapt›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Beksaç,
DPT projesi oluflturuldu¤u dönemde T›p
Fakültesi Dekanl›¤› taraf›ndan Cebeci
Kampüsünde bulunan ve art›k fiziksel olarak
ileri derece y›pranm›fl olan eski Giysi
Bankas›’n›n, Kordon Kan› ve Kök Hücre
Bankas›’na tahsis edildi¤ini, sit alan›

içerisinde bulunan binan›n, An›tlar Kurulu’nun
onay› al›nd›ktan sonra y›k›larak, 2009 y›l›
içerisinde Kordon Kan› Bankac›l›¤›
Yönetmeli¤ine uygun yeniden inflaa edildi¤ini
belirtti. Zemin ve bodrumdan oluflan yeni
binan›n, GMP ile uyumlu olarak yeniden
yap›land›r›ld›¤›n›, 2010 y›l› ilk bahar›nda
inflaat› tamamland›ktan sonra, donan›m ve
cihaz alt yap›s› da son aylarda tamamlanan
Kordon Kan› ve Kök Hücre Bankas›’n›n tüm
cihaz ve sarf malzemelerinin DPT bütçesinden
sa¤land›¤›n› anlatt›. 

""KKeennddii  SS››vv››  AAzzoottuummuuzzuu  ÜÜrreetteeccee¤¤iizz""
Kordon Kan› ve Kök Hücre Bankas› Hücre

‹fllem Birimleri hakk›nda da bilgi veren Prof.
Dr. Beksaç, bunlar›n Hücre Ayr›flt›rma, Hücre
Saklama, Mikrobiyolojik Kültür ve Kalite
Laboratuvarlar› ile Sterilizasyon birimlerinden
olufltu¤unu, hücre saklama için kordon
kan›ndan eritrosit ayr›flt›rma yönteminin
kullan›laca¤›n› söyledi. Kordon kan›n›n, -196
derecede s›v› azot ortam›nda y›llarca
saklanabilece¤i alt yap›n›n oluflturuldu¤unu,
bu tanklar›n bulundu¤u ortam›n ve ürünlerin
validasyonu, kay›t ve uzaktan takip
sistemlerinin kuruldu¤unu belirten Prof. Dr.
Beksaç; "Bu birimler HEPA filtreli, GMP (iyi
üretim uygulamalar›) standartlar›na uygun
gerekli temiz alan koflullar›na sahip olup
sadece yetkili kiflilerin eriflimini sa¤layacak
özel güvenlik sistemine sahiptir. Halen kendi
gereksiniminin ötesinde Aferez Ünitesi ile
Kad›n Do¤um Hastal›klar› bölümlerinin s›v›
azot gereksinimleri de sa¤lanmaktad›r.
Hedefimiz bundan sonra Ankara
Üniversitesi’nde s›v› azot kullanan birimlerin
de gereksinimini karfl›layabilecek s›v› azot
üretim sisteminin kurulmas›d›r. S›v› Azot
Üretim sistemi ile havadan al›nan nitrojenin
s›v› azot gaz›na dönüfltürülmesi mümkün
olabilecektir. Böylece her y›l bu amaçla
milyarlarca lira harcamaya gereksinim
kalmayacakt›r. 25 y›l kullan›m ömrü olan bu
sistem y›llarca s›v› azot gaz› al›m› için senede
en az 140.000 TL gibi çok ciddi boyutta bir
ekonomik kazan›m sa¤lanacakt›r. Sistem
böylece, kendini yaklafl›k 3-4 y›lda amorti
etmifl olacakt›r" dedi.

Prof. Dr. Meral Beksaç; "Günümüzde kan
ve ba¤›fl›kl›k sistemi hastal›klar›nda doku
uyumu tafl›yan kardefllerden kök hücre nakli
en baflar›l› ve yaflam kurtar›c› tedavi
yöntemidir. Ancak her hasta doku uyumu
gösteren bir kardefle sahip olmayabilir. Bu
hastalar için çok daha zor olmakla beraber
akraba olmayan kifliler aras›nda da aray›fl ile
uygun bir verici saptanabilir. Doku tipleri
binlerce farkl› özelli¤in kombinasyonundan
olufltu¤u için bu durumlarda araflt›r›lacak
birey say›s› yüzbinler hatta milyonlar
düzeyinde olmal›d›r. Oysa AÜTF’de 2009
y›l›na kadar 5500 kadar gönüllü verici bu
flekilde tiplendirilmifltir.  Bu verilerden
Akraba D›fl› Doku Bankas› oluflturmak
amac›yla, 2000’li y›llardan itibaren hasta
aile bireylerine bir verici bulmak amac›yla
doku tiplendirilmesi yap›ld› ve sa¤l›kl›
bireylerden oluflan bir veri taban› bafllat›ld›.
Ancak Ankara Üniversitesi ve ‹stanbul
Üniversitesi’ndeki benzer giriflimler,
gereksinimin çok gerisinde olan bir
yap›lanma oldu¤u için AÜTF olarak hasta
yak›nlar›ndan de¤il tamamen gönüllülü¤e
dayanan bir doku bankac›l›¤› yap›lanmas›
için kaynak aray›fl›na girifltik. Bu aray›fl DPT
taraf›ndan kabul edildi” dedi.

Verici”nin
Akraba Olmas›
Gerekmiyor

“
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Beyin Araflt›rmalar› Merkezi Aç›ld›
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AAnkara Üniversitesi Beyin Araflt›rmalar›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi (BAUM),

5 Ocak 2011 tarihinde T›p Fakültesi Cebeci
Yerleflkesi 50. Y›l Amfisi’nde düzenlenen
törenle aç›ld›.

Törende bir konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, umut dolu bir
aç›l›fl yapt›klar›n› söyledi. Bu merkezin, "bir
yerlerde gördük, bizde de olsun" denilen bir
merkez olmad›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, "Bu
merkez; çok oturmam›fl, alt yap›s›
haz›rlanmam›fl umutlar›n, hayallerin merkezi
de¤il. Uzun zamand›r birbirini tan›yan bir
grubun gerçek bir giriflimidir" dedi. BAUM’un,
k›sa sürede topluma önemli hizmetler
verece¤ini belirten Prof. Dr. Talu¤, beyinle
ilgili temel klinik alanlarda her türlü
araflt›rman›n ve yay›n›n yap›laca¤›n›, halk
e¤itimi ve dan›flmanl›k verilece¤ini kaydetti.
Prof. Dr. Talu¤, disiplinlerüstü bir araflt›rma
merkezinin Üniversitemize kazand›r›lmas›nda
pay sahibi olmaktan mutluluk duydu¤unu
sözlerine ekledi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Cem Atbaflo¤lu
da sadece t›pla ilgili olmad›klar›n›, çok
disiplinli bir merkez olduklar›n› söyledi.
Merkeze emek veren ö¤retim elemanlar›n›n
uzunca bir süredir birlikte çal›flt›klar›n› da
anlatan Prof. Dr. Atbaflo¤lu, üniversite
d›fl›ndan araflt›rmac›lar için de cazibe merkezi
olmay› amaçlad›klar›n› kaydetti. Merkezde
Near Infra Red Spectroscopy, Elektrofizyoloji,
Dilbilim, Manyetik Rezonans Görüntüleme
laboratuvar›yla Hücre Serisi Biyobankas›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Atbaflo¤lu, yüksek
ö¤retim, kamu, sanayi ve bilimsel kurulufllar
ile iflbirli¤i yapma hedefleri oldu¤unu da ifade
etti. Merkezde yürütülmekte olan ilk araflt›rma
projesi hak›nda da bilgi veren Prof. Dr.
Atbaflo¤lu, Avrupa Birli¤i 7. Çerçeve Program›
kapsam›nda desteklenmesi kabul edilmifl olan
"fiizofrenide Gen-Çevre Etkileflimi" bafll›kl›
çal›flman›n, sa¤l›k alan›nda Türkiye’nin
desteklendi¤i projeler içinde en yüksek bütçeli
AB projesi oldu¤unu söyledi. Bu projenin ifl
paketlerinden birinin liderli¤ini, Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dal›’ndan Doç. Dr. Meram Can Saka ve
kendisinin yapaca¤›n› belirten Prof. Dr.

Atbaflo¤lu, Hollanda, ‹spanya ve Türkiye’de
veri toplanacak bu ifl paketine sa¤lanan
toplam deste¤in 2.5 milyon Euro oldu¤unu,
proje kapsam›nda 1000 hasta,1000 kardefl ve
1000 sa¤l›kl› kontrolden al›nacak örneklerin,
Ankara Üniversitesi BAUM Hücre Serisi
Biyobankas›’nda bankalanaca¤›n› vurgulad›. 

Merkezin yürütece¤i bir baflka proje olan
"Geliflimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG
Verilerinin ‹liflkilendirilmesi" konulu projeye
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Müdürlü¤ü (BAPRO) taraf›ndan
destek sa¤land›¤›n› da belirten Prof. Dr.
Atbaflo¤lu, bu projenin, Fizyoloji, Dilbilim,
Çocuk Psikiyatrisi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i ve Psikoloji Bölümü gibi farkl›
araflt›rma alanlar›ndan bilim insanlar›n›n
ortakl›¤› ile sürdürüldü¤ünü anlatt›.

Törenin ard›ndan ABD Iowa Üniversitesi
ö¤retim üyesi ve Mental Clinical Research
Certer yöneticisi Prof. Nancy C. Andreasen
"21. Yüzy›l: Sinirbiliminin Alt›n Ça¤›" bafll›kl›
bir konferans sundu.
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TTürkiye’de Tar›msal Yüksekö¤renime
bafllanmas›n›n 165’inci y›l›, 10 Ocak 2011

tarihinde Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nde
düzenlenen törenle kutland›. Törene,
Üniversitemiz yöneticileri, tar›m meslek
kurulufllar›n›n temsilcileri, ö¤retim elemanlar›
ve ö¤rencilerin yan› s›ra, Haymana çiftli¤inde
e¤itim alan çiftçiler kat›ld›.

““YYaabbaanncc››  ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  AAllmmaall››yy››zz””
‹stanbul Yeflilköy’deki Ayamama

Çiftli¤i’nde 1846 y›l›nda ilk ziraat okulunun
aç›lmas›ndan bugüne ziraat ö¤retiminin
geçirdi¤i aflamalar›n irdelendi¤i toplant›da bir
konuflma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤, bu günün hem bir meslek bayram› hem
de mesleki de¤erlendirme günü oldu¤unu
söyledi. Türkiye’deki 26 ziraat fakültesinin
art›k yan yana gelip mevcut durumu ve nereye
gidildi¤ini konuflmas› ve ziraat fakülteleri için
yeni bir projenin gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini
dile getiren Prof. Dr. Talu¤, ziraat
fakültelerindeki ö¤renci say›s›n›n çok
oldu¤unu, mezunlar›n bir k›sm›n›n dünyan›n
baflka ülkelerinde çal›flabilmeleri gerekti¤ini
vurgulad›. Fakültelerin ayn› zamanda, yüzde
10-20 aras›nda yabanc› ö¤renci almalar›n›n
önemine de iflaret eden Prof. Dr. Talu¤,
tar›m›n de¤iflti¤ini, yak›nda kontrol

edilemeyen bir tar›msal faaliyetin
kalmayaca¤›n›, gelece¤in tar›m›n›n özelli¤inin
nitelikli insan gücü ve yüksek teknoloji
olaca¤›n›, bununla ilgili olarak da
insano¤lunun, bilgi ça¤› tar›m›n› keflfetmek ve
gerçeklefltirmek zorunda oldu¤unu kaydetti.
Prof. Dr. Talu¤; "Önemli olan, Türkiye’nin
tar›msal bilgi ve teknolojide bulundu¤u yeri
gelifltirmesidir. Bunun için ziraat fakültelerinin
önemi büyüktür. Teknoloji üreten, toplumun
yarar›n› önceleyen, sorunlara cevap veren bir
anlay›fl› gerçeklefltirmeliyiz" dedi.

““HHaayymmaannaa  ÇÇiiffttllii¤¤ii,,  ÇÇiiffttççii  EE¤¤iittiimm
MMeerrkkeezzii  HHaalliinnee  GGeelleecceekk””

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak da Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nin bugüne kadar yaklafl›k 20 bin
mezun verdi¤ini, 2000 Yüksek Lisans ve 1000
doktora çal›flmas› yapt›rd›¤›n› belirterek;
"Say›lar› 90000’i aflan Ziraat Mühendisleri
yurdun her köflesinde ve baflta Tar›m
Bakanl›¤› bünyesinde olmak üzere pek çok
kuruluflta ülke tar›m›na hizmet vermektedir.
Bu nedenledir ki karn›m›z tok, s›rt›m›z pek.
Bugün dünyadaki açl›¤›, ça¤›n korkusu olarak
hissetmiyorsak nedeni köylümüzün,
çiftçimizin, mühendislerimizin,
üniversitelerimizin, Bakanl›¤›m›z›n, meslek

kurulufllar›m›z›n, meslekle ilgili sivil toplum
örgütlerinin ve ulusal özel sektörün özverili
çal›flmalar›d›r" dedi.

Ziraat fakültelerinin bilimsel alandaki
etkinli¤inin artt›r›lmas›nda araflt›rma ve
uygulama çiftliklerinin önemine de iflaret
eden Prof. Dr. Çolak, hedeflerinin, dünya
standartlar›nda mezunlar vermek, tar›m› bilen,
tar›m› yaflayan mühendisler yetifltirmek
oldu¤unu kaydetti.

Çal›flmalar› içinde, çiftçilerle bir arada
olmay› tam baflaramad›klar›n› da itiraf eden
Dekan Prof. Dr. Çolak, "Çiftçimizle bir arada
olmay›, üretti¤imiz bilimsel bilgiyi onlara
aktarmay› baflarmal›y›z. Bu anlamda Ziraat
Bankas› ve Ankara Dam›zl›k Süt S›¤›r›
Yetifltiricileri Birli¤i’yle birlikte yaklafl›k bir y›l
önce imzalam›fl oldu¤umuz protokolü bugün
Tar›msal Yüksek Ö¤renimin 165. y›l›nda yirmi
çiftçimizle bafllat›yoruz. Fakültemiz Haymana
Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤i ayn› zamanda
bir çiftçi e¤itim merkezi haline gelecektir"
diye konufltu.

Dünyadaki ekonomik krizin tar›m
sektörüne yans›malar›n› da dile getiren Prof.
Dr. Çolak, "50 milyar dolar de¤erinde tar›msal
üretime sahip olan Türkiye’nin, dünyadaki
g›da krizinden, büyük miktarda tar›msal ürün
ithalat› yapan ülkelere göre daha az

Türkiye’de Tar›msal
Yüksekö¤renim 165 Yafl›nda
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etkilenece¤i kuflkusuzdur" dedi.

““SSaa¤¤ll››kkll››  NNeessiill  ‹‹ççiinn  BBiiyyootteekknnoolloojjiikk
ÇÇaall››flflmmaallaarraa  ÖÖnneemm  VVeerrmmeelliiyyiizz””

“1970’li y›llardan bu yana yarat›lmaya
çal›fl›lan açl›k korkusuna dayal› korku
kültürünün, genetik mühendisli¤indeki çarp›k
tasar›mlar›n” insanlar ve ülkeler taraf›ndan
kabulüne yönelik yo¤un bir bask›y› da
beraberinde getirdi¤ini anlatan Prof. Dr. Çolak
flunlar› söyledi:

"Genetik mühendisli¤i ve biyoteknolojik
ürün tasar›m›na bilimsel anlamda hakim
olamayan toplumlar, t›pk› kufl gribi ve domuz
gribi senaryolar›nda oldu¤u gibi GDO’lu ürün
tasar›mlar›na da hakim olamayacaklar,
kontrolleri d›fl›nda geliflen oldu bittilere
seyirci kalarak, kendilerine çizilen kaderi
kabulleneceklerdir. Yedi¤i g›da nedeniyle
soyk›r›ma u¤ramayan sa¤l›kl› nesiller olmak
istiyorsak bu alanda üniversitelerde
yürütülenler baflta olmak üzere biyoteknolojik
çal›flmalara önem vermeliyiz. Üniversiteler bu
anlamda desteklenmelidir. Di¤er yandan tüm
sektör ve sivil toplum kurulufllar› ile birlikte
gerek hayvansal ve gerekse bitkisel üretimde
klasik ›slah çal›flmalar›na yönelimin
desteklenmesi gerekir. Bu ba¤lamda, her türlü
ticari kayg›dan uzak, güdümsüz çal›flan devlet
üniversitelerinin varl›¤›, özerk üniversiter
sistemin kamu yarar›na ifllemesi yönünden
son derece gereklidir, elzemdir."

Tar›m Bakanl›¤› Tar›msal Araflt›rmalar
Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak da

verdikleri destekler sayesinde hububat
tohumunun yüzde 98’inin, aç›k alanlarda
yetifltirilen sebze tohumunun yüzde 50-60’›n›n
ve hibrit sebze tohumunun da yüzde 35’inin
ülkemizde üretildi¤ini, 30 ülkeye hibrit tohum
ihraç edildi¤ini kaydetti. Ülkemizde Ar-Ge ve
yüksekö¤retime ayr›lan pay›n artt›r›lmas›
gerekti¤ini de vurgulayan Doç. Dr. Burak, G›da
Mühendisli¤i Bölümü’nün de tar›m›n içinde
olmas› gerekti¤ini kaydetti.

““TTaarr››mm,,  DDee¤¤eerr  YYaarraattaann  BBiirr  SSeekkttöörr””
Ziraat Bankas› Genel Müdürü Can Ak›n

Ça¤lar da tar›mda dile getirilen sorunlar›,
tar›m› gelifltirmek için f›rsat olarak
gördüklerini söyledi. "Küçük iflletmeleri
büyütebiliriz, ortakl›k kültürünü gelifltirebiliriz,
modern teknoloji kullan›m›n›, tar›m-sanayi
iflbirli¤ini sa¤layabiliriz, biz de tar›m›n
finansman› konusunda üzerimize düfleni
yapma gayretindeyiz" diyen Ça¤lar, Türkiye’de
tar›m›n, ekonomiye de¤er katan de¤il, de¤er
yaratan bir sektör oldu¤unu kaydetti.
Verdikleri krediler hakk›nda da bilgi sunan
Ça¤lar, 2002’de 227 milyon lira olan kredi
tutar›n›n günümüzde 13.6 milyar liraya
ç›kt›¤›n›, günde 50 milyon lira kredi
verdiklerini vurgulad›.

Ö¤renci temsilcisi Ça¤atay Zincirlio¤lu da
açl›k ve susuzlu¤un dünyan›n önemli problemi
oldu¤unu, geçti¤imiz dönemlerde unutulan
tar›m›n son zamanlarda tekrar desteklenmeye
bafllanmas›n›n, kendisi gibi genç ziraatç›lar›
mutlu etti¤ini söyledi. G›da kaynaklar›n›n art›k

alt›n de¤erinde oldu¤unu da belirten
Zincirlio¤lu, hayvan varl›¤›n›n azalmas›n›n,
hatta kasapl›k et ithalinin üzücü oldu¤unu
ancak buna çözüm bulacak olanlar›n da ziraat
mühendisleri oldu¤unu söyledi. 1990’lar›n
sonunda ortaya at›lan Tar›m Üniversitesi
fikrini yeniden hat›rlatmak istedi¤ini sözlerine
ekledi.

Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan› Turhan
Tuncer de konuflmas›nda, k›rsal alan
sorununun, kentin sorunu oldu¤unu,
birbirinden ayr›lamayaca¤›n› belirterek,
tar›mdan çekilen insanlar›n sanayide istihdam
edilememesi durumunda bunun medeniyet
olarak aç›klanamayaca¤›n› kaydetti.

Konuflmalar›n ard›ndan, çiftçilerin e¤itimi
konusunda Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’yle iflbirli¤i yapan Ziraat Bankas›
Genel Müdürü Can Ak›n Ça¤lar ve Ankara ‹li
Dam›zl›k Süt S›¤›r› Yetifltiricileri Birli¤i
Baflkan› Cengizhan Yorulmaz’a birer plaket
verildi.

EEmmeekklliilleerree  PPllaakkeett  VVeerriillddii
Fakültede geçti¤imiz dönemde emekli olan

Prof. Dr. Mehmet Alpaslan ile idari
personelden Recai Aslan, Mustafa Gayretli,
Ünal Ç›nar, Abdil Akyol, Ali ‹hsan Özgül, Yaflar
Uzuno¤lu, Halis Samur, Nuri Çetin, Hasan
Taflk›n ve Sabahattin Sevim’e birer plalet
verildi.

Törende, Fakültenin en genç
akademisyenleri olan Arafl. Gör. Baflak Ç›nar,
Arafl. Gör. Selen Akan, Arafl. Gör. Dr. Özdal
Köksal, Arafl. Gör. U¤ur Yegül, Arafl. Gör.
Cenk Akflit, Arafl. Gör. Nilüfer Koçak, Arafl.
Gör. Mehmet Burak Taflk›n ve Arafl. Gör.
Serdar Özlü konuklara tan›t›ld›.

““ÇÇiiffttççiilleerr  EE¤¤iittiilliiyyoorr””
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat

Bankas› ve Ankara ‹li Dam›zl›k Süt S›¤›r›
Yetifltiricileri Birli¤i’yle (ADSSYB), kredi
kullanacak çiftçilerin e¤itimi ve finansman›
konusunda iflbirli¤i protokolü imzalad›.
‹mzalanan protokol kapsam›nda ADSSYB
üyeleri, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ö¤retim
elemanlar› taraf›ndan, Üniversitemizin
Haymana’daki Araflt›rma ve Uygulama
Çiftli¤i’nde 20 kiflilik gruplar halinde befler
gün süreyle e¤itilecek. E¤itim alan besiciler,
Ziraat Bankas›’n›n uygun koflullu kredilerinden
yararlanacak; böylece besicilerin daha bilinçli,
rekabetçi flartlarda ve kaliteli üretim yapmas›
sa¤lanacak.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Ziraat
Bankas› Genel Müdürü Can Ak›n Ça¤lar, "Biz
kendimizi iflletmelerin orta¤› olarak görüyoruz.
Bu iflletmelerin gelifltirilmesi için çiftçilerimiz,
üniversite hocalar›ndan teorik bilgi alacaklar,
ayr›ca modern iflletmeleri ziyaret edecekler.
Amaç, bilinçli ve kaliteli üretim yan›nda
çiftçinin daha fazla para kazanmas›n›
sa¤lamak. Bu uygulamay›, Türkiye çap›nda
yayg›nlaflt›rmak istiyoruz" dedi.

Can Ak›n Ça¤lar Cengizhan Yorulmaz
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TTürkiye’de son zamanlarda fiyat› önemli
ölçüde artan, bu nedenle de büyük

miktarda ithalat› yap›lan et ve et ürünleri ile
süt üretiminin gelece¤i, 18 Ocak 2011
tarihinde Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nde,
ilgili meslek kurulufllar›n›n kat›l›m›yla
düzenlenen etkinlikle ele al›nd›.

Toplant›ya kat›larak bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nilgün Halloran: “Türkiye et ve süt üretiminde
dünya lideri olabilecek koflullara ve beyinlere
sahip. Ama ülke gerçekleri, baz› fleylerin
yolunda gitmedi¤ini gösteriyor” dedi. Bu
durumun tüketicinin can›n› ac›tt›¤›n› ama
ziraatç›lar›n ac›s›n›n kat kat daha fazla
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Halloran,
paydafllar›n bir araya gelerek çözüm üretmesi
gerekti¤ini, bu panelin de bunun için
mükemmel bir ortam oldu¤unu kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet

Çolak da vatandafllar›n ço¤unun, sa¤l›kl› bir
yaflam için günde tüketilmesi gereken 150
gram etin beflte birini bile bulamad›¤›n›
söyledi. Hayvansal üretimin her geçen gün
biraz daha geriye gitti¤ini belirten Prof. Dr.
Çolak, amaçlar›n›n, siyasi veya herhangi bir
kurum ya da yeri elefltirmek olmad›¤›n›, halk›
ayd›nlatmak istediklerini vurgulad›.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Mesut Türko¤lu da
besicilerin, kendi otlar›n› üretmeden hayvan
yetifltirmeye çal›flt›¤›n›, ot fiyatlar›ndaki
art›fl›n da ürüne yans›d›¤›n›, ot sorununu
çözmeden sektörün istikrara ulaflamayaca¤›n›
kaydetti.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tar›m
Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Gülcan
Eraktan, AB ve Dünya Ticaret Örgütü gibi
kurulufllar›n, ticareti artt›rmak amac›yla
ithalatta korumac›l›¤›n azalt›lmas›na yönelik
politikalar yürüttü¤ünü dile getirdi.
Korumalar›n azalt›lmas›n›n, özellikle tar›m
sektöründe sorunlara yol açabilece¤ini
belirten Prof. Dr. Eraktan, son bir y›l içinde
yaklafl›k 182 milyon dolar ithalat
gerçekleflti¤ini, ithalat›n büyük bölümünün de
AB’den yap›ld›¤›n› kaydetti. Et ithalat›nda,
fiyatlar›n yükselmesi yan›nda AB bask›s›n›n
da önemli yer tuttu¤unu dile getiren Prof. Dr.
Eraktan, 2010 y›l›nda et ve et ürünleri ithalat›
için gümrük vergisi ayarlamalar› yap›ld›¤›n›;
Türkiye’nin AB’ye girmesi durumunda küçük
oranlarda et ve süt üreten iflletmelerin çok
büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya kalaca¤›n›,
zaten AB’de de küçük iflletmelerin ortadan
kalkt›¤›n› sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mehmet
Ertu¤rul da hayvanc›l›kta uygulanan devlet
destekleri ile sermaye yo¤un iflletmelerin
say›s›n›n artt›¤›n›, neredeyse öz sermaye
olmadan devlet deste¤i ile iflletme kurman›n
mümkün hale geldi¤ini belirtti. Küçük ve orta
ölçekli tar›m iflletmelerinde sermaye sorunu
çözülmedikçe üretimi gelifltirmenin mümkün
olmad›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Ertu¤rul,
hayvanc›l›k destekleri uygulan›rken
bölgeleraras› farkl›l›¤›n da dikkate
al›nmad›¤›n› vurgulad›.

Banvit’ten veteriner hekim Ramazan Çak›r
da hayvan kaçakç›l›¤›n›n dikkate al›nmad›¤›n›,
çok say›da eroin kaçakç›s› yakalanmas›na
ra¤men hiç hayvan kaçakç›s›n›n
yakalanmad›¤›na dikkat çekti. Hayvanc›l›¤a

Et ve Süt Üretiminin
Gelece¤i Tart›fl›ld›

Prof. Dr. fierafettin Elçi

katk› sa¤lanmak isteniyorsa merac›l›¤›n
gelifltirilmesi, hayvansal gübrelerin verimsiz
mera alanlar›na dökülmesi, gerekiyorsa bunun
için çiftçiye para verilmesi gerekti¤ini belirten
Çak›r, k›rm›z› et piyasas›nda celeplerin pay›n›n
çok fazla oldu¤unu, bunun da kay›t d›fl›
vergisiz para oldu¤unu kaydetti. "Hayvanlar›n
elde tutularak spekülasyon yap›ld›¤›"
fleklindeki iddialara da yan›t veren Çak›r, bir
hayvan›n istenilen düzeye geldikten sonra
kesilmesi gerekti¤ini, e¤er kesilmezse, yem ve
bak›m ücretleri nedeniyle her geçen gün zarar
edilece¤ini ifade etti.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Hayvanc›l›k
Daire Baflkan› Muhittin Eyimaya da
hayvanc›l›k sektörüne, 17 ana bafll›k alt›nda
destek uyguland›¤›n› belirtti. Hayvanc›l›k
sektörüne yönelik s›f›r faizli kredi
uygulamas›ndan, flimdiye kadar 48 bin
yat›r›mc›n›n yararland›¤›n› aç›klayan Eyimaya,
bu kredinin, orta ve büyük yat›r›mc›lara gitti¤i
yönündeki elefltirinin gerçe¤i yans›tmad›¤›n›,
kredilerin küçük iflletmelere gitti¤ini
vurgulad›.

Ankara Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Birli¤i
Baflkan› Cengizhan Yorulmaz da süt
primlerinin art›r›lmas›yla ilgili yapt›¤›
de¤erlendirmede, Eylül'deki süt ihalelerinde
73,5 kurufl olarak belirlenen süt fiyat›n›n
Aral›k'taki ihalelerde de de¤iflmedi¤ini, ama
ayn› dönemde yem fiyatlar›n›n yüzde 25-30
art›r›ld›¤›n› söyledi.

“Elçi yoncas›” tohumunun üreticisi,
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. fierafettin Elçi de Türkiye’de
üretilen yonca tohumunun fiyat›n›n çok
alt›nda fiyatlarla yurt d›fl›ndan tohum ithal
edildi¤ini, bu fiyatlarla rekabet
edebilmelerinin olanaks›z oldu¤unu kaydettti.

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Halloran
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ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Jica
Mensuplar› Derne¤i, Lalahan Hayvanc›l›k

Merkez Araflt›rma Enstitüsü iflbirli¤iyle 26
Ocak 2011 tarihinde "Türkiye ve Japonya’da
Hayvansal Üretim"i ele ald›klar› bir panel
gerçeklefltirdi.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak ve Jica Türkiye Ofisi Baflkan› Kazuhide
Nagasawa’n›n da kat›ld›¤› toplant›da, Ziraat
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Fatih Cedden
ile Lalahan Hayvanc›l›k Merkez Araflt›rma
Enstitüsü’nden Dr. Umut Tafldemir, hayvan
yetifltiricili¤inde Japonya’daki uygulamalar›
anlatt›lar.

Paneli yöneten Jica Mensuplar› Derne¤i
Baflkan› ve Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri
Merkez Birli¤i Genel Sekreteri Dr. Hüseyin
Velio¤lu, Japonya’n›n Türkiye’ye, ABD ve
Avrupa’dan daha fazla tar›msal destek
sa¤lad›¤›n› söyledi.

Prof. Dr. Fatih Cedden, Japonya’da
a¤›rl›kl› olarak tavuk, domuz, s›¤›r ve at
yetifltirildi¤ini, koyun ve keçinin yok denecek

kadar az oldu¤unu belirtti. 17 ile 19. yüzy›llar
aras›nda Japonya’da s›n›rlar›n yabanc›lara
kapat›ld›¤›n›, bu izolasyonun da hayvanlar›n
saf kalmas›na neden oldu¤unu kaydeden Prof.
Dr. Cedden, Japon Karas› denilen bir s›¤›r
cinsinin etinin, dünyada yüksek fiyatlarla al›c›
bulabildi¤ini, oldukça lezzetli olan bu etin 300
gram›n›n ABD’deki restoranlarda 150 dolara
sat›ld›¤›n› vurgulad›.

Dr. Umut Tafldemir de Japonya’da
hayvansal üretimde kullan›lan modern
teknikleri anlatt›. Hayvanlar›n k›zg›n
dönemlerinin, yüzde yüze yak›n bir olas›l›kla
ö¤renilmesi için bacaklar›na radyo frekans
yayan cihazlar tak›ld›¤›n› belirten Tafldemir,
Japonya’da her ›rk için de ayr› bir enstitü
kuruldu¤unu kaydetti. Hijyene çok önem
verildi¤ini, öncelikle hastal›¤›n
sokulmamas›na çaba gösterdiklerini anlatan
Tafldemir, üretim yerlerini görmek isteyenlerin
tepeden t›rna¤a dezenfekte edildi¤ini,
araflt›rma laboratuvarlar›na da ayakkab›lar
ç›kar›larak girilebildi¤ini vurgulad›.

Türkiye ve Japonya’da
Hayvansal Üretim 

ÜÜniversitemizin 2008 y›l›nda akademik
iflbirli¤i protokolü imzalad›¤›, dünya

üniversiteler s›ralamas›nda 191. s›rada
bulunan Kore Üniversitesi’nin Rektör ve
Rektör Yard›mc›lar› 13 Ocak 2011 tarihinde
Üniversitemizi ziyaret ederek Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ile görüfltü. ‹ki üniversitenin
akademik olanaklar›n›n ele al›nd›¤›
toplant›da, daha önce yürürlü¤e giren

akademik iflbirli¤i protokolü çerçevesinde
“Ö¤renci De¤iflim Anlaflmas›” imzaland›.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤
ve Kore Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ki-Su
Lee’nin imzalad›¤› anlaflmaya göre, de¤iflim
ö¤rencisi olarak bu üniversiteye gidecek
ö¤rencilerimizin yüzde 30’una “Global Korea
University Scholarships” kapsam›nda burs
olana¤› sa¤lanacak.

Kore Üniversitesi’nden
Ö¤rencilerimize

Burs Olana¤›
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AAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.

A. Argun Karacabey, Hukuk Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Mustafa Akkaya ve T›p Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten’den oluflan
Ankara Üniversitesi Heyeti 17-18 Ocak 2011
tarihlerinde Bakü’de çeflitli temaslarda
bulundu.

‹ki günlük çal›flma ziyaretinde Azerbaycan
Cumhurbaflkanl›¤› Özel Sa¤l›k Hizmeti
Baflkanl›¤› hastaneleri, Bakü Devlet
Üniversitesi, Bakü T›p Üniversitesi ve
Moskova Devlet Üniversitesi Bakü fiubesinde
incelemelerde bulunan heyetimiz, Azerbaycan
E¤itim Bakan› ve Sa¤l›k Bakan› ile de
görüflmeler yapt›. Gezi program› içinde Ankara
Üniversitesi mezunlar›ndan oluflan 25 kiflilik
bir heyetle toplant› yap›ld›. Yo¤un ve verimli
geçen çal›flma gezisinde Bakü’de ortak bir
TÖMER flubesi aç›lmas›, hukuk alan›nda çift
diploma program› gelifltirilmesi, T›p
Üniversitesinin desteklenmesi ve Ankara
Üniversitesi mezunu Azerileri bir çat› alt›nda
toplayacak bir kurumsal yap›n›n
gerçeklefltirilmesi konusunda önemli ad›mlar
at›ld›.

Bakü’de ilk olarak Devlet Baflkanl›¤›
Saray›nda Özel Sa¤l›k Hizmeti Baflkan› Prof.
Dr. Cemil Aliyev ziyaret edildi. Bu görüflmede
Ankara Üniversitesi’nin Azerbaycan Sa¤l›k
Sistemine ve Yüksek Ö¤renimine yapabilece¤i
katk›lar ele al›nd›. Daha sonra Aliyev’in de
kat›l›m›yla heyet, Sa¤l›k Bakan› Oktay
fiireliev’i ziyaret etti. Sa¤l›k Bakanl›¤›ndaki
görüflmeye Azerbaycan Devlet T›p Üniversitesi
Rektörü ve Sa¤l›k Bakan› Yard›mc›s› da
kat›ld›. Azerbaycan Sa¤l›k Sisteminin Ankara
Üniversitesi heyetine anlat›lmas›ndan sonra,
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Prof. Dr. ‹lker Ökten

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi hakk›nda
bilgi sundu. Toplant›n›n ana konusu olarak
Azeri Doktorlar›n yetifltirilmesinde
yap›labilecek iflbirli¤i alanlar› üzerinde
duruldu.

Bu toplant›dan sonra heyetimiz Milli
Onkoloji Hastanesinde incelemelerde
bulundu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Hulusi K›l›ç ziyaret edildi. Bu
görüflmede Büyükelçi, Prof. Dr. Cemal
Talu¤’dan inceleme gezisi program› ve
amaçlar› konusunda bilgi ald› ve Azerbaycan
ile iflbirli¤i konusunda görüfl ve düflüncelerini
paylaflt›.

Günün son toplant›s›nda heyetimiz,
Azerbaycan E¤itim Bakan› M›s›r Merdanov’u
ziyaret etti. Bu görüflmede Türkiye’de e¤itim
gören Azeri ö¤rencilerin sorunlar›, Ankara
Üniversitesi’ndeki Azeri ö¤renciler ve yeni
sistemde Ankara Üniversitesi’ne, yabanc›
ö¤renci kabulünün nas›l yap›laca¤› konular›
ele al›nd›. Heyet üyeleri akflam Prof. Dr. Cemil
Aliyev’in kendileri onuruna verdi¤i,
Azerbaycan Sa¤l›k Bakan›, E¤itim Bakan› ve
Türkiye’deki E¤itim Müflavirinin de haz›r
bulundu¤u akflam yeme¤ine kat›ld›.

Bakü’de ikinci çal›flma gününe Ankara
Üniversitesi mezunlar› ile yap›lan kahvalt›l›
toplant›yla baflland›. Yaklafl›k 25 Azeri
mezunun kat›ld›¤› tan›flma toplant›s›nda
Bakü’de kurulmas› planlanan Ankara
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i hakk›nda görüfl
al›flveriflinde bulunuldu. 

Daha sonra heyet, 3 ay önce üniversitemiz
ve Bakü Devlet Üniversitesi aras›nda bafllayan
görüflmelerin son aflamas›na devam etmek
amac›yla Bakü Devlet Üniversitesine (BDU)
geçti. Burada Heyeti Üniversite Rektörü Prof.
Dr. Abel Meherremov karfl›lad›. Yap›lan

görüflmelerde BDU Hukuk Fakültesi
mezunlar›n›n tamamlama sorunlar› baflta
olmak üzere ikili diploma ve di¤er akademik
iflbirlikleri konusunda izlenecek yol haritalar›
konufluldu ve kararlaflt›r›ld›. Görüflmelerin
arkas›ndan iki üniversite aras›nda akademik
iflbirli¤i anlaflmas› imza töreni gerçeklefltirildi.

‹kinci gün ö¤leden sonra ilk olarak
Azerbaycan Devlet T›p Üniversitesi (ADTÜ)
ziyaret edildi. Prof. Dr. Cemal Talu¤
baflkanl›¤›ndaki Ankara Üniversitesi Heyeti,
Üniversite binalar›nda incelemelerde
bulunduktan sonra ADTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ehliman Emiraslanov ve bölüm baflkanlar›yla
bir toplant› yapt›. Toplant›da iki üniversite
aras›ndaki olas› iflbirlikleri konusu ele al›nd›.
Bu ziyaret s›ras›nda çeflitli Azeri televizyon
kanallar›, Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤
ile röportajlar yapt›. Bunlar ayn› akflam
Azerbaycan televizyonlar›nda genifl olarak
yay›nland›.  

Ankara Üniversitesi heyetinin son
üniversite ziyareti ise Moskova Devlet
Üniversitesi’nin (MDÜ) Bakü fiubesine oldu.
Burada Rektör Prof. Dr. Nergis Paflayeva ve
yard›mc›lar›yla yap›lan toplant›da Ankara
Üniversitesi tan›t›ld› ve kurumsal deneyimleri
aktar›ld›. MDÜ ile Ankara üniversitesi’nin,
Rusya Federasyonu ve Türkiye yan›nda
Azerbaycan’da da iflbirli¤i yapabilme
olanaklar› üzerinde duruldu. ADTÜ Rektörünün
heyet onuruna verdi¤i akflam yeme¤inde iki
üniversite aras›nda iflbirli¤i anlaflmas›
imzaland›. Yo¤un ve verimli geçen iki günlük
program›n her aflamas›nda Azerbaycan’n›n
Ankara Büyükelçili¤i’nde görevli e¤itim
müflaviri Necibe Nesibovo heyetimize efllik
etti ve çal›flmalar›n baflar›yla sürdürülmesine
önemli katk›larda bulundu.

Ankara Üniversitesi
Heyeti, Bakü’de

Mezunlar›m›zla Bulufltu
Bakü’de ortak bir TÖMER flubesi aç›lmas›, hukuk alan›nda çift diploma
program› gelifltirilmesi, T›p Üniversitesinin desteklenmesi ve Ankara
Üniversitesi mezunu Azerileri bir çat› alt›nda toplayacak bir kurumsal
yap›n›n gerçeklefltirilmesi konusunda önemli ad›mlar at›ld›



17

OOrtado¤u Teknik Üniversitesi’nin önceki
Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, 28 Ocak

2011 tarihinde Üniversitemizin düzenledi¤i
organizasyonla “Dünya Üniversiteler
S›raland›rma Sistemleri ve ODTÜ-URAP”
konulu bir konferans verdi. Dünyada
üniversiteler aras›ndaki ilk s›raland›rman›n
2003’te yap›ld›¤›n› belirten Prof. Dr. Akbulut,
geçmiflte üniversitelerin veya ö¤retim
üyelerinin yay›n listesini yapman›n veya
yay›nlaman›n sayg›s›zl›k say›ld›¤›n›, “Hangi
ö¤retim üyesinin kaç yay›n› var, hangi
bölümler üretken” fleklindeki sorular›n tepki
çekti¤ini, birileri iyi diyorsa o üniversitenin iyi
say›ld›¤›n›, YÖK öncesinde bilimsel yay›nlar›n
üniversitelerde tart›fl›lamayaca¤›n›
kaydetti. 1990’lar›n sonunda
Üniversitelerimizin yay›n listelerinin YÖK
taraf›ndan haz›rland›¤›n› ama ilan
edilmedi¤ini de anlatan Prof. Dr. Akbulut, ilk
ciddi dünya s›ralamas›n›n 2003’te Çin’de Jiao
Tong Üniversitesi’nde 500 üniversite aras›nda
yap›ld›¤›n›; Webometrics’in 2004 y›l›nda ilk
kez 4000 üniversiteyi web verilerine göre
s›ralad›¤›n›; Times Dergisi’nin de ilk kez
2004’te 250 dünya üniversitesini s›ralad›¤›n›
belirtti. Lieden Üniversitesi’nden A.van
Raan’›n 2008’de ilk kez 250 dünya ve 250
Avrupa üniversite s›ralamas›n› yay›nlad›¤›n›,
ayn› kiflinin 2010’da ise ilk 500 dünya
üniversitesi’ni s›ralad›¤›n› anlatan Prof. Dr.
Akbulut; Webometrics S›ralama Sistemine
göre Türkiye’den ilk 1000’e 6 üniversite, ilk
2000’e 21 üniversite, 12 bine ise 116
üniversitemizin girdi¤ini söyledi. Jiao Tong
S›ralama Sisteminde de 2003’te ilk 500’de
‹stanbul ve Hacettepe’nin yer ald›¤›n›,
2006’da Türk üniversitelerinin listeye

giremedi¤ini belirten Prof. Dr. Akbulut, Lieden
S›ralamas›na göre ise ilk 500’e dokuz
üniversitenin girdi¤ini, Times s›ralamas›nda
da Bilkent’in 112’nci ODTÜ’nün de 183’üncü
s›rada yer ald›¤›n› vurgulad›.

Kendi yapt›klar› University Ranking by
Academic Performance (ODTÜ-URAP)
hakk›nda da bilgiler veren Prof. Dr. Akbulut,
URAP Laboratuvar›’n›n 2009’da ODTÜ
Enformatik Bölümü’nde kuruldu¤unu, önce
Türkiye üniversitelerini s›ralamaya
bafllad›klar›n›, Türk üniversitelerinin yay›n
say›s›yla, önde gelen ABD üniversitelerinden
Harvard’›n yay›n say›s› aç›s›ndan uçurum
oldu¤unu söyledi. Harvard’›n 10 bin, bizim en
iyi üniversitemizin 1100 yay›n› oldu¤unu,
Harvard’›n 166 bin, Hacettepe’nin 7 bin at›f›
bulundu¤unu kaydeden Prof. Dr. Akbulut, buna

ra¤men Türkiye’deki 60 üniversitenin
ABD’deki 3 bin üniversiteyi yay›n say›s›
bak›m›ndan geçti¤ini, bunun da iyi
üniversitelerimiz oldu¤unun göstergesi
oldu¤unu belirtti. At›f almayan yay›n›n,
üniversitenin s›ralamas›n› düflürdü¤ünü de
dile getiren Prof. Dr. Akbulut, at›f alamayan
yay›nlar e¤er hiç yap›lmasa üniversitenin
s›ralamas›n›n daha yüksekte olaca¤›n›
kaydetti. Dünyada üniversite s›ralamas›
deyince akla araflt›rma üniversitelerinin
geldi¤ini, hiç kimsenin “onlar›n yay›n› çok
ama e¤itimi kötü” diyemeyece¤ini, e¤itim iyi
olabilir ama e¤er üniversitenin yay›n› yoksa
s›ralaman›n en alt›nda yer alaca¤›n› da
belirten Prof. Dr. Akbulut, araflt›rmalar›n
impact faktörü yüksek dergilerde yay›nlanmas›
durumunda at›flar›n daha fazla olaca¤›n›
vurgulad›.

ODTÜ-URAP kapsam›nda, en çok ISI
makalesi olan 2500 üniversitenin
incelendi¤ini, “Malkale Say›s›”, “Google
Scholar Tarama”, “At›flar”, “Toplam Dergi
Etki Faktörü”, “H-Indeks” ve “Uluslararas›
Ortak Araflt›rma Ürünleri”nin dikkate al›nd›¤›n›
kaydeden Prof. Dr. Akbulut, araflt›rma
sonucuna göre ilk 2000’e ABD’den 459,
Çin’den 175, Japonya’dan 161, ‹ngiltere’den
97, Fransa’dan 74, Almanya’dan 72,
Türkiye’den 62, Hindistan’dan 59, Tayvan’dan
54 ve ‹talya’dan 52 üniversitenin girdi¤ini,
Hacettepe Üniversitesi’nin 399’uncu, ‹stanbul
Üniversitesi’nin 415’inci, Ankara
Üniversitesi’nin 488’inci, Ege Üniversitesi’nin
512’nci ve  ODTÜ’nün 516’nc› oldu¤unu
kaydetti.

ODTÜ-URAP’a Göre
Dünyadaki

‹lk 500’ün ‹çindeyiz

ÜÜnniivveerrssiittee  SS››rraallaammaass››

1. Harvard University
50. Ludwig Maximilians Universitat 

Munchen
75. Universita degli Studi di Milano
100. University of Rochester
150. Nanyang Technological University
200. University of Tsukuba
250. University of Kiel
300. University of Delaware
350. University of Bath
399. Hacettepe University
400. University of Tampere
415. Istanbul University
450. Medical University of Innsbruck
448888.. AAnnkkaarraa  UUnniivveerrssiittyy
500. Universidade Nova de LISBOA
512. Ege University
516. Middle East Technical University
536. Gazi University
600. Beihang University
650. Universidad de Cantabria
700. Universidade Federal de Santa Maria
750. Illinois Institüte of TechnologProf. Dr. Ural Akbulut
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1966 Ankara Karagedik Kasabası’nda doğdu. Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1989 yılında
mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalışan Yiğit;

1992’den bu yana Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde veteriner
hekim olarak görev yapıyor. 

Osman Yi¤it

Verimlilik Oran›m›z Türkiye
Genelinin Üzerinde”

“

2200  yy››llaa  yyaakk››nn  ssüürreeddiirr  bbuu  ççiiffttlliikktteessiinniizz……
Evet en uzun süre çal›flan teknik personel

benim.  Buran›n demirbafl› gibi oldum
diyebilirim. Burada çal›flanlarla da çok uzun
süredir beraberiz.

KKaaçç  kkiiflflii  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz??
Çiftlikte tek veteriner hekim benim. Teknik

eleman olarak dört ziraat mühendisi ve bir
veteriner olarak befl kifliyiz, 36 iflçi ve 6
memur arkadafl›m›z var. 

BBeenn  ççiiffttllii¤¤iinn  ggiirriiflfliinnddeenn  ssiizziinn  yyaann››nn››zzaa
ggeelliinncceeyyee  kkaaddaarr  bbiillee  ""HHaallââ  ççiiffttllii¤¤iinn  ss››nn››rrllaarr››
iiççiinnddee  mmiiyyiizz""  ddiiyyee  ssoorrdduumm..KKaaçç  ddöönnüümm  bbiirr  aallaann??

Buras› 4200 dönüm. 2000 dönümü ekili
alan. Bu¤day a¤›rl›kl›, bir de hayvanlar için
kaba yeme yönelik yonca var. fieker pancar›
var. Tar›m Bakanl›¤›’ndan sertifikal› tohumluk
bu¤day üretiyoruz.

BBuu  üürrüünnlleerrii  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??
Büyük bir k›sm›n› hayvan yemi olarak

burada de¤erlendiriyoruz. Orijinal iki kademli
tohumluk bu¤day›m›z var, çiftçilere ve tohum
üreticilerine sat›yoruz.   

HHaannggii  hhaayyvvaannllaarr  vvaarr??
180’e yak›n büyük bafl, 500’e yak›n küçük

bafl, 6000 kapasiteli yumurta kümesimiz var.
Hindi yetifltiricili¤imiz var, dolay›s›yla burada
sürekli bir yan üretim merkezimiz var. Üç tane
de at›m›z var, onlar daha çok ö¤renciler at› da

görsün diye tabii.
BBuurraass››nn››  bbiirr  llaabboorraattuuaarr  oorrttaamm››nnaa

bbeennzzeetteebbiilliirr  mmiiyyiizz??
Buras› Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤i.

Buradaki amaç ö¤rencinin üretim safhas›nda
mevcut düzende üretime katk›da bulunmas›.
Geldikleri gün, çiftlikteki ifl program› ne ise
ona katk›da bulunurlar. Örne¤in programda
tavuk kesimi varsa, kesime ve paketlemeye
yard›m ederler, tarlada baflak çekilecekse ona
yard›m ederler, meyve toplarlar, süt sa¤arlar.
Yani do¤rudan üretimin içinde olurlar. 

HHaassttaa  hhaayyvvaannllaarraa  mmüüddaahhaallee  eeddiiyyoorrllaarr  mm››??
O bilgide olmuyorlar tabii ama

gösteriyoruz. Mesela suni tohumlamay›
gösteriyoruz, uygulamalara kat›l›rlar. Önemli
nokta, o günkü ifl program›d›r, ö¤renci buraya
uyar. Çünkü buras› ayn› zamanda bir üretim
yeri.

GGeeççmmiiflfltteekkii  öö¤¤rreennccii  pprrooffiillii  iillee  ggüünnüümmüüzzüü
kk››yyaassllaarrssaann››zz,,  öö¤¤rreenncciilleerriinn  yyaakkllaaflfl››mm››  nnaass››ll??

Eski ö¤rencilerin kat›l›m› daha fazlayd›.
Y›llar geçtikçe daha yabanc›lafl›yorlar. Mesela
"kümese, ah›ra girmem koku rahats›z etti"
diyenler var,  iflte bu durumda eskiden
müdahale ederdik ama flimdi müdahale
edemiyorsunuz. Veteriner Fakültesi ö¤rencileri
için de ayn› durum söz konusu olabiliyor, daha
evcil hayvanlara yönelik bir kariyer planlamas›
yap›yorlar. 

KKaaçç››nncc››  ss››nn››ffttaann  iittiibbaarreenn  bbuurraaddaa  ee¤¤iittiimm
aall››yyoorrllaarr??

‹kinci s›n›ftan itibaren burada
uygulamalara kat›l›yorlar. Sene içinde mesleki
uygulamaya geliyorlar, sene sonunda da staj
için geliyorlar. Üçer hafta, dört dönem halinde
yat›l› olarak burada sosyal tesislerimizde
kal›yorlar. S›nav dönemi de¤ilse her gün
ö¤rencimiz olur burada. Bizim mevcut
düzenimize katk›da bulunuyorlar. Özellikle k›fl
döneminde özel bir program haz›rlanm›yor.
Ö¤renciler bir ifl düzeninin nas›l yürüdü¤ünü,
böyle bir iflletmede sabahtan akflama kadar
neler yap›ld›¤›n› görmüfl oluyorlar. Buras› 365
gün üretim olan bir iflletme mant›¤›nda
yürütülüyor.

BBuu  kkaaddaarr  uuzzuunn  yy››llllaarrddaann  ssoonnrraa  ççiiffttlliikkllee
dduuyygguussaall  bbiirr  bbaa¤¤››nn››zz  ddaa  vvaarr  ssaann››rr››zz??

Elbette, ben buraya geldi¤imde hiç
hayvan›m›z yoktu. ‹lk baflta otuz tane düve
gelmiflti ve biz bu günlere geldik. ‹lk gelen

ineklerin kulak numaralar›n› bilirim, hepsinin
flekli flemali gözümün önünde. O günlerden
bugüne, bütün nesilleri biz tohumlad›k.
Hepsinin do¤umunda biz bulunduk, bunu
cumartesi de yapt›k pazar da. 1992’den beri
ben buran›n veteriner hizmetinin ihalesini
alm›fl gibiyim diyebiliriz, memur zihniyetiyle
yaklaflm›yorum. 

GGeecceenniinn  üüççüünnddee  ddee  ddoo¤¤uumm  oolluurrssaa  ggeelliiyyoorr
mmuussuunnuuzz??

Tabii ki, sadece do¤umda de¤il suni
tohumlamada hayvanlar›n k›zg›nl›k dönemleri
için de zaman çok önemlidir. Ben 1992’den bu
yana hiçbir dönemi kaç›rmad›m. Bir buza¤›m›z
hastayd›, dün pazar olmas›na ra¤men gelip bir
kontrolünü yapt›m. Bundan kimsenin haberi
olmaz, bu ifl zorunluluklarla yap›lamaz.
Sevmeniz, emek vermeniz gerekiyor. Mesele
flu, o buza¤›y› tohumlayan sizsiniz, do¤urtan
sizsiniz, hasta olunca ilgilenen sizsiniz, ölürse
en çok sizin içiniz ac›r. Baflar›l› olmak için
sevdi¤iniz ifli yapacaks›n›z. Buras› yap› olarak

Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin Veteriner Hekimi
Osman Yiğit ile Konuştuk...



19

da benimle örtüflen bir yer. Ben buray› çok
sevdim. Belirli zamanlarda buradan yolum
geçer, gece bekçilerini kontrol ederim, çiftli¤i
gezerim. Bu, iflinizi sevmekle ilgili. 

BBööyyllee  bbiirr  ççiiffttlliikk,,  iiflflyyeerriinniizz  oolluunnccaa  bbiirr
ggüünnüünnüüzz  nnaass››ll  ggeeççiiyyoorr??

Sabah geldi¤imizde, bir önceki günde
hasta ya da do¤um için ayr›lan hayvan›m›z
varsa kâhyam›zla birlikte herhangi bir sorun
var m› diye kontrol ederiz. Fiziki flartlar› da
kontrol ederiz. Sabah sa¤›mc›lar›m›z erken

gelir hem sa¤›m yaparlar hem de buza¤›ya
sütlerini verirler, as›l üretimin kayna¤› da
ordad›r, yani gözlemledikleri bir problem olup
olmad›¤› çok önemlidir. 

ÇÇiiffttççiilleerr  iiççiinn  hhaazz››rrllaannaann  ee¤¤iittiimm
pprrooggrraamm››nnddaann  bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

Ziraat Fakültesi, Ziraat Bankas› ve Ankara
Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Merkez Birli¤i
ortaklafla projesi. Amaç Ziraat Bankas›’n›n
kredi verdi¤i yetifltiricileri Üniversitemiz
kanal›yla do¤ru bilgilendirmek, yapt›klar› ifli

bilime, teknolojiye uygun yapmalar›n›
sa¤lamak. Bu e¤itimin sonunda bir belge
veriliyor, bu belgeyle kredi almak daha kolay
hale geliyor. Birlik yetifltiricileri programl›yor,
Ziraat Bankas› imkân yarat›yor, Fakültemiz de
projenin e¤itim aya¤›n› yürütüyor. 

YYeettiiflflttiirriicciilleerriinn  yyaakkllaaflfl››mm››  nnaass››ll??
Yetifltiriciler, atadan gelme

al›flkanl›klar›n›n baz›lar›n›n, do¤ru
bildiklerinin, hocalar›m›z anlat›nca yanl›fl
oldu¤unu görüyorlar. Elbette yetifltiriciler de
ça¤a ayak uydurmak istiyorlar. Merakl›lar,
bilgiye aç›klar, iflletmelerini en kârl› hale
getirme çabas›ndalar. Zaten bu iflin içindeler.

YYeettiiflflttiirriicciilleerr  ddaahhaa  ffaazzllaa  iillggiillii  hhaallee
ggeellmmiiflflkkeenn,,  öö¤¤rreenncciilleerr  ddaahhaa  ffaazzllaa  uuzzaakkllaaflflmm››flfl
ggiibbii……

Evet ama arada flöyle bir fark var,
yetifltiriciler bu ifli zaten yap›yorlar, irili ufakl›
bir iflletmeleri var, "daha fazla süt nas›l al›r›m,
yemi daha ucuza nas›l sa¤lar›m" amac›ndalar.
Ö¤renciler ise bu ifli meslek olarak
yapacaklar›ndan emin de¤iller. Biri yap›yor,
di¤eri e¤itimini al›yor ama diplomay› ald›ktan
sonra ne yapaca¤›n› bilmiyor. Türkiye’de genel
bir sorun bu, ö¤rencilerde hedef belirleme
sorunu var. Puan› nereye yeterse o fakülteye
gidiyor. 

ÇÇeevvrree  hhaallkk››nn  ""kkööyyüümmüüzzüünn  vveetteerriinneerrii""  ggiibbii
bbiirr  ssaahhiipplleennmmeessii  vvaarr  mm››  ??

Bu kadar sürede tabii herkes bizi tan›yor,
biz de elimizden geldi¤ince yard›mc› oluyoruz.
Ama öncelikle dikkat etti¤imiz nokta, buras›
hastal›ktan ar›nm›fl durumda. Çevreden
gelecek hastal›k tehlikelerine karfl› çok hassas
davran›yoruz ve yirmi senedir de hiç bulafl›c›
bir enfeksiyon yaflamad›k. Köylüler gelip
gezebiliyorlar çiftli¤imizi, çevremizde ciddi
yetifltiricilik yapanlar›n hepsi bizi örnek
alm›flt›r. ‹lk defa aç›k besi burada yap›lm›flt›r.
En basiti, yoldan geçerken bile hayvanlar›m›z›
d›flar›da görüyorlar, so¤uk havalarda da
hayvanlar›n d›flar›da olabilece¤ini
kabulleniyorlar. Gözlemleyerek uygulama
yap›yorlar. Zaten çiftçi-köylü, söylenene de¤il
yap›lana bakar, sonuca bakar. Siz yapt›ysan›z
ve baflar›l› olmuflsan›z hemen uygular. Suni
tohumlamaya önce "tutmaz, olmaz bo¤am›z›
eksik etmeyelim" diyorlard›, flimdiyse suni
tohumlamayla do¤an hayvan›n daha verimli
ve sa¤l›kl› oldu¤unu gördüler ve ona
yöneldiler. Tabii bir baflka boyutu, merkezde
çal›flan iflçiler de bu bölgenin insan›, yani bir
istihdam yarat›yor merkez. Toplumla
bütünleflen üniversite misyonumuzu burada
tam anlam›yla yerine getiriyoruz diyebilirim.  

ÜÜrrüünn  vveerriimmii  nnaass››ll??
Türkiye genelinin üstünde bir verimlilik

oran›m›z var. Y›lda bir ine¤imizden 6-7 ton süt
al›yoruz, bu çevre flartlar› düflünüldü¤ünde
oldukça verimli bir oran. 
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“
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1973 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olup,
ABD’de İndiana Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi
dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Karakaya

ayrıca, Birleşmiş Milletler New York merkezinde bazı
çalışmalara katıldı. Nisan 2010 tarihinden bu yana
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Üniversitemle Gurur
Duyuyorum”

GGeenneell  MMüüddüürrllüü¤¤üünnüüzzüünn  ggöörreevv  aallaann››nn››
ttaann››mmllaarr  mm››ss››nn››zz??

Genel Müdürlü¤ümüzün görevleri, 231
say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenmifltir. K›saca söylemek gerekirse,
yerel ve yayg›n medyay› desteklemek, devlet
ve hükümet çal›flmalar›n› kamuoyuna
duyurmak, ülkemizin d›fl dünyada do¤ru ve
olumlu tan›t›m›n› sa¤lamak, görev alan›m›z›n
ana konular›n› oluflturmaktad›r. Tüm
etkinliklerimiz, bu amaçlar do¤rultusunda
düzenlenir. De¤iflen koflullara uygun olarak da
çal›flmalar›m›z› yeniden flekillendiririz. Tüm
dünyada ve ülkemizde medyan›n belirleyici bir
güç haline gelmesi, bizim faaliyetlerimizi de
önemli ölçüde belirlemektedir. 

YY››llddaa  yyaakkllaaflfl››kk  11,,55  mmiillyyoonn  cciivvaarr››nnddaa  hhaabbeerrii
iiflfllleeyyeenn,,  9900  yy››llll››kk  bbiirr  kkuurruummuunn  GGeenneell  MMüüddüürrüü
oollmmaakk  nnaass››ll  bbiirr  ssoorruummlluulluukk??

Güncel olan› takip etmek, dinamik olmay›,
h›zl› çal›flmay› gerekli k›l›yor. Söyledi¤iniz gibi
y›lda bir buçuk milyon haberin ifllenmesi,
deneyimli ve iyi motive olmufl bir ekiple
yap›labilecek bir ifl. Yurtta ve dünyada olup
biteni izlemek, önemli haberleri seçmek ve
iflleyip devletin en üst ilgili ve yetkili
mercilerine ulaflt›rmak ancak böyle mümkün
olabilir. Bu kadar özen gerektiren bir ifli yapan
kurumun genel müdürü olmak, hem
sorumluluk duygusu hem de mesleki heyecan
gerektiriyor. 

MMüüllkkiiyyeellii  oollmmaann››nn  kkaarriiyyeerriinniizzee  eettkkiissii
oolldduu¤¤uunnuu  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Mülkiye, 1859’dan bu yana kurumsal
kimli¤iyle, yetifltirdi¤i ö¤rencileriyle,
hocalar›yla iz b›rakm›fl bir bilim yuvas›. Bu iz
bürokrasi tarihimizde her zaman
hissedilmektedir. Bu yuvan›n mensubu olmak,
bize ayr› bir motivasyon, ayr› bir heyecan, ayr›
bir enerji vermektedir. Mülkiyeliler bunu çok
iyi bilirler. Ben de bu camian›n bir üyesi
olarak, fakültede teneffüs etti¤im bu birikimi,
ifl hayat›na yans›tabilme flans› yakalad›m. Bu
nedenle Mülkiyeli olmak, bulundu¤um yere
gelmemde çok önemli faktördür diyebilirim.

KKaarriiyyeerr  ppllaann››nn››zzddaa  bbööyyllee  bbiirr  bbüürrookkrraattiikk
kkoollttuukk  vvaarr  mm››yydd››??

Elbette böyle bir kurumun genel müdürü

olmak pek çok insan›n isteyece¤i bir fleydir.
91 y›ll›k kurumun, üstelik Ulu Önder
Atatürk’ün emriyle kurulan bir kurumun
bafl›nda olmak bafll› bafl›na onur verici durum. 

‘‘DDeevvlleett  EEnnffoorrmmaassyyoonn  SSiisstteemmii’’  hhaakkkk››nnddaa
bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??

Genel Müdürlü¤ümüz, habere dayal›
faaliyetlerini “Devlet Enformasyon Sistemi”
ad› alt›nda projelendirmifltir. Bu proje
kapsam›nda 82 ülkeden 39 dilde yaklafl›k bin
400 gazeteyi kapsayan bas›n ekran›
aboneli¤imiz mevcut. Yine proje içerisinde

250’den fazla internet haber sitesi takip
ediliyor. Böylece haber kaynaklar›m›z büyük
bir art›fl gösterdi. Bu da bize çok genifl bir
co¤rafyadan sürekli haberdar olma imkân›
sa¤l›yor. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ggaazzeetteecciilleerriinn  nniitteelliikk  aaçç››ss››nnddaann
eenn  bbüüyyüükk  eekkssiikkllii¤¤ii  nneeddiirr??

Günümüzde gazetecilik, bilgi ve vizyon
bak›m›ndan donan›ml› olmay›, kendini sürekli
yenilemeyi ve dünyay› iyi takip etmeyi
gerektiren bir meslek konumunda. E¤itim ve
mesleki donan›m bak›m›ndan bütün
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gazetecilerin beklenen/özlenen seviyede
oldu¤unu söylemek çok zor. Özellikle yerel
medyada çal›flan gazetecilerin bu aç›dan
önemli eksiklikleri oldu¤una zaman zaman
flahit olmaktay›z. Genel Müdürlü¤ümüzün
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri de bu
eksikli¤i gidermeye yönelik. 

ÜÜllkkeemmiizzddee  mmeeddyyaa  mmeennssuuppllaarr››nn››nn  ççaall››flflmmaa
kkooflfluullllaarr››nn››  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Medyam›zda bu alanda ciddi s›k›nt›lar
yaflan›yor. Ücret ve di¤er sosyal güvence
konular›nda kat etmemiz gereken mesafe
oldu¤undan hiç flüphemiz yok. Var olan birçok
hak kullan›lam›yor. Bu sorunlar›n afl›lmas› da
ilgili tüm kurumlar›n ortak çabalar›yla
mümkün.

ÜÜllkkeemmiizzddee  iiflflssiizz  ggaazzeetteeccii  ssaayy››ss››  ffaazzllaa..  ‹‹flflssiizz
kkaallaann  yyaa  ddaa  iiflfltteenn  çç››kkaarr››llaann  ggaazzeetteecciilleerr  iiççiinn
ddeesstteekklleeyyiiccii  ççöözzüümmlleerr  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Bu konu Genel Müdürlü¤ümüzün çal›flma
alan›na do¤rudan giriyor. Fakat e¤er üzerimize
düflen bir sorumluluk ortaya ç›karsa, yerine
getirmek konusunda tereddüt etmeyiz.

GGaazzeetteecciilleerriinn  yyaazzdd››kkllaarr››  hhaabbeerrlleerr  nneeddeenniiyyllee
ddaavvaa  eeddiillmmeessiinnii  ddoo¤¤rruu  bbuulluuyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Gazetecili¤in evrensel kurallar›
uyguland›¤› takdirde sorun yaflanaca¤›n›
zannetmiyorum. Gazetecilik, bir kamu hizmeti
olarak haber verme hakk› oldu¤u kadar
sorumluluk gerektiren de bir meslek. Ama

hiçbir gazetecinin yazd›¤› haber nedeniyle
dava edilmesi kimsenin isteyebilece¤i bir fley
de¤ildir. 

ÇÇooccuu¤¤uunnuuzz  bbaass››nn--yyaayy››nn  aallaann››nnddaa  ççaall››flflss››nn
iisstteerr  mmiissiinniizz??

E¤er mesle¤in gereklerini yerine
getirebilecek enerjiyi hissediyorsa, bu mesle¤i
severek, her zaman ilk günkü heyecan›
duyaca¤›n› düflünerek yapacaksa, neden
olmas›n? Gazetecilik, ancak çok sevilirse
baflar›l› olunabilecek bir meslektir çünkü.

""BBaass››nn  mmeennssuuppllaarr››nnaa  yyaabbaanncc››  ddiill  ee¤¤iittiimmii""
kkoonnuussuunnddaa  TTOOBBBB  iillee  yyaapptt››¤¤››nn››zz  iiflflbbiirrllii¤¤iinnddeenn
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

Medya mensuplar›m›z›n yabanc› dil
ö¤renmesi, medyada genel kalitenin
art›r›lmas› bak›m›ndan çok önemli.
Mesle¤inde baflar›l› olan fakat kendi
imkânlar›yla veya kurumu arac›l›¤›yla dil
ö¤renme f›rsat› bulamayan gazetecilere bir
f›rsat vermek bak›m›ndan çok yararl› bir
projedir. Bu proje Genel Müdürlü¤ümüzün
amaçlar›yla çok iyi örtüflmüfltür, diyebiliriz.
Projeyle, Genel Müdürlü¤ümüz, Tan›tma Fonu
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Medya
‹letiflim Meclisi (TOBBM‹M) iflbirli¤iyle, yurt
içinde 3 ay yabanc› dil e¤itimine tabi tutulan
kursiyerlerden yerel yayg›n 30 medya
mensubunun Londra ve Washington’da 3’er
ay süreyle yabanc› dil e¤itimi görmesi ve bu
süre içerisinde ilgili medya kurulufllar›nda
incelemelerde bulunmalar› sa¤land›. Bu sene
bu proje daha genifl kapsaml› olarak devam
edecek.

1188  hhaavvaaaallaann››nnddaa  bbaass››nn  ooddaallaarr››
oolluuflflttuurrdduunnuuzz,,  mmeeddyyaa  mmeennssuuppllaarr››nnddaann  nnaass››ll
ggeerrii  ddöönnüüflflüümmlleerr  aalldd››nn››zz??

Günümüzde habercilik, zamanla yar›flmay›
gerektiren bir meslek. Haber en k›sa zamanda
servise sunulmal›. Havaalanlar›nda bas›n
odalar› oluflturulmas› bunu sa¤lamaya yönelik
bir hizmettir. Bu nedenle gazetecilerden de
olumlu tepkiler al›yoruz. 

‹‹nntteerrnneett  iillee  iillggiillii  ççaall››flflmmaallaarr››nn››zz??
‹nternet medyas›n›n yayg›nlaflmas› ile

birlikte, bas›n özgürlü¤ü ve kiflisel hak ve
özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas› konular›
da gündeme gelmifltir. ‹nternet medyas›n›n
büyük bir yayg›nl›k kazanmas›, bu
özgürlüklerin temininde yasal çerçevenin

çizilmesi zorunlulu¤unu ortaya ç›kard›. Bu
çerçevede Bas›n-Yay›n ve Enformasyon Genel
Müdürlü¤ü olarak konunun taraflar›yla bir
araya gelerek internet medyas›n›n hukuki
altyap›s›n›n oluflturulmas› çal›flmalar›n›
koordine ediyoruz. Ayr›ca, Genel
Müdürlü¤ümüzün www.byegm.gov.tr adl›
sitesinde kurumsal çal›flmalar›m›z ve
medyayla ilgili bilgiler yer al›yor. ‹nternet
sitemiz, medya mensuplar›, araflt›rmac›lar ve
üniversite ö¤rencileri için önemli bir kaynak
niteli¤inde. Yak›nda yeni yüzü ile hizmete
girecek olan sitemiz d›fl dünyan›n ülkemizi ve
de yurttafllar›m›z›n d›fl dünyay› ve yerel
geliflmeleri takip edebilece¤i temel bir
referans olacak. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  eesskkii  bbiirr  öö¤¤rreenncciissii
oollaarraakk  bbuuggüünnkküü  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii
hhaakkkk››nnddaakkii  iizzlleenniimmlleerriinniizz??

Ülkemizin en önemli ve köklü bilim
yuvalar›ndan biri olan Üniversitemizde,
akademik ve di¤er kapasitelerin artt›¤›n›
görmek bizler için gurur verici. Fakültelerin
her biri bilim ve e¤itim dünyam›z için
vazgeçilmez yere sahip. 

UUnnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??
Siyaset Bilimi hocam›z Say›n Ömür

Sezgin'e sevgi ve sayg›m› bu vesile ile ifade
etmek isterim. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  ssiizziinn  iiççiinn  aannllaamm››
nneeddiirr??

Üniversite y›llar›, herkesin hayat›nda çok
özel anlam› olan bir dönemdir. Bu y›llar kifliyi
mesle¤e oldu¤u kadar hayata da haz›rlar.
Gerek al›nan e¤itim, gerek kurulan
arkadafll›klar, etkisini ömür boyu devam
ettirir. Kiflili¤imizin oluflmas›nda,
olgunlaflmam›zda ve hayata bak›fl aç›m›z›n
flekillenmesinde bu y›llar›n çok ayr› bir pay›
oldu¤u flüphesizdir. Ankara Üniversitesi, gerek
Ankara bürokrasisi ve gerekse akademik
hayat›m›z için temel kaynaklardan biri
olmufltur ve ben de bu kaynaktan gelen bir
mensup olarak Üniversitemle gurur
duydu¤umu ifade etmek isterim. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriimmiizzee  öönneerriilleerriinniizz??
Kendilerini çok yönlü yetifltirmelerini,

daha ö¤rencilik hayatlar›nda bir iflle meflgul
olarak kendilerini hayata flimdiden
haz›rlamalar›n› öneririm.



Prof. Dr. Özlem Özkanl›
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Ö¤retim Üyelerimizin
Uluslararas› Baflar›lar›
AAnkara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Do¤an Aydal, "International
Biographical Centre, Cambridge-ENGLAND"
adl› kurum taraf›ndan 2011 y›l›n›n Dünya
çap›nda seçilen 2000 "outstanding
intellectual-enlightened person" kifliden biri
olarak seçildi.

““BBeesstt  PPaappeerr  AAwwaarrdd””  ÖÖddüüllüü
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi ‹flletme Bölümü Yönetim ve
Organizasyon Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Özlem Özkanl›, ABD Valparaiso University
College of Business Administration’dan Prof.
Dr. Musa P›nar ve Prof. Dr. Sandy Strasser ile
birlikte Türkiye ve ABD aras›ndaki
kültürleraras› farkl›l›klar› inceleyen bir
araflt›rma yürütüyor. Araflt›rmac›lar, bu
çal›flman›n bir boyutunu 23- 25 Mart 2011
tarihlerinde ABD’nin Chicago flehrinde
yap›lmas› planlanan "Spring 2011 Marketing
Management Association Conference"da
sunulmak üzere tebli¤ haline getirdi. Prof. Dr.
Musa P›nar ve Prof. Dr. Sandy Strasser ile
birlikte gönderilen "Gender Effect on Service
Quality during Service Encounter: Testing
Similarity Attraction vs Flirting Theory in a
Cross-Cultural Study" bafll›kl› tebli¤, Kongre

Bilim Kurulu taraf›ndan sunulmak üzere kabul
edildi. Tebli¤ ayr›ca "Best Paper Award"
kazand›.

Spring 2011 Marketing Management
Association Conference Koordinatörü Prof. Dr.
Mandeep Singh, "Best Paper Award" plaketini
24 Mart 2011’de Chicago’da the Drake
Hotel’de düzenlenecek toplant›da
araflt›rmac›lara sunacak. 

AAnkara Üniversitesi ile Milli E¤itim
Bakanl›¤› aras›nda, Türkiye E¤itim

Araflt›rmalar› Veri Taban› (TEAV)
oluflturulmas› hakk›nda iflbirli¤i protokolü
imzaland›. Üniversitemiz Rektörlü¤ünde 18
Ocak 2011 tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ile Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Cumaali Demirtafl taraf›ndan
imzalanan protokol, Türkiye’de farkl› kurumlar
taraf›ndan yap›lan ancak farkl› eriflim
düzeylerinde (kimi zaman hiç ulafl›lamayan) ve
farkl› yollarla kullan›c› hizmetine sunulan
e¤itimle ilgili bilimsel araflt›rmalar› (tezler,
makaleler, kitaplar...) ulusal bir veri taban›nda
toplamak ve bu veri taban›n› internet
üzerinden, politika oluflturuculardan velilere
kadar e¤itim ile ilgili tüm çevrelerin hizmetine
sunmak üzere planlanan TEAV Projesinin
bilimsel gereklilikler do¤rultusunda altyap›
oluflturma çal›flmalar›n›n hayata geçirilmesi
sürecinde yap›lacak iflbirli¤i esaslar›n›
belirlemek amac›n› tafl›yor.

Çal›flmalar›n eflgüdüm içerisinde
yürütülmesi ve iflbirli¤inin devaml›l›¤›n›
sa¤lamak için Üniversitemiz taraf›ndan DTCF

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan da E¤itimi Araflt›rma ve
Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤› yetkilendirildi.

Türkiye E¤itim Araflt›rmalar›
Veri Taban›” Oluflturuyoruz

“

Prof. Dr. Do¤an Aydal

Prof. Dr. Özlem Özkanl›
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Houston
Clear Lake

Üniversitesi
ile ‹flbirli¤i 

ÜÜniversitemiz ve Üniversitemizin Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi, ABD’nin önde

gelen üniversitelerinden Houston-Clear
Lake ile akademik iflbirli¤i protokolü

imzalad›.
‹ki akademik kurulufl aras›nda akademik

personel, lisans ve lisansüstü ö¤renci
de¤iflimi ile ortak araflt›rma ve araflt›rma

sonuçlar›n›n paylafl›m›n› kapsayan
anlaflmay› Houston Clear Lake Üniversitesi

akademik iliflkilerden sorumlu Rektör
Yard›mc›s› Mrinal Mugdh ile Ankara

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Cemal Talu¤
ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof.

Dr. fiengül Hablemito¤lu imzalad›.  

Hesap Uzmanlar›
Kurulu’yla ‹flbirli¤i

MMaliye Bakanl›¤› Hesap Uzmanlar› Kurulu
ile Üniversitemiz Rektörlü¤ü aras›ndaki

iliflkileri gelifltirmek ve güçlendirmek amac›yla
20 Ocak 2011 tarihinde iflbirli¤i protokolü
imzaland›. Protokolü Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Hesap
Uzmanlar› Kurulu Baflkan› Mahmut Hadi Ekici

imzalad›. Protokol, iki kurum aras›nda mali
hukuk, özellikle de vergi hukuku alan›nda teori
ve uygulamaya yönelik konularda birlikte
araflt›rma, gelifltirme çal›flmalar› yapma, bilgi
deneyim, doküman paylaflma, ihtiyaç
duyuldu¤unda personel de¤iflimi de olmak
üzere iflbirli¤i yap›lmas›n› içeriyor. 

‹srail Edebiyat›n›n
Türkiye’ye

Yans›malar›n› Anlatt›

Ö¤retim Üyemiz MLA Kongresinde

DDil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Arap Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal› ö¤retim üyesi

Prof. Dr. Bedrettin Aytaç, ABD’nin Los
Angeles kentinde 6-9 Ocak 2011 tarihlerinde
yap›lan MLA (The Modern Language
Association of America) Y›ll›k Kongresi’ne
kat›ld›. 

Prof. Dr. Aytaç, dünyan›n çeflitli
ülkelerinden çok say›da kat›l›mc›n›n yer

ald›¤›; dil, edebiyat ve kültür araflt›rmalar›
üzerine sunumlar›n yap›ld›¤› ve bu y›l
126’nc›s› gerçeklefltirilen uluslararas›
kongrenin, "The Reception of Israeli Culture
Abroad: Literature, Music, and Film" adl›
oturumunda, modern ‹srail edebiyat›n›n
Türkiye’deki yans›malar›n› ele ald›¤›, "The
Reception of Modern Israeli Literature in
Turkey" bafll›kl› ‹ngilizce bir bildiri sundu.
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Stratejik ‹letiflim ve
Alg› Yönetimi” Semineri

“
Politik Psikoloji Derne¤i’nden

SSon y›llarda “alg› yönetimi ve “stratejik
iletiflim” kavramlar› s›kça gündemde yer

al›yor ancak yeterince bilinmiyor. Oysa ki
alg›lar kolayca yönlendirilebiliyor ve
enformasyon kirlili¤i aras›nda alg›lar da
kirleniyor. ‹nsano¤lu, alg› yönetimi ile yaln›zca
görmesi gerekenleri veya görmesi istenilen
fleyleri alg›l›yor. Bu alg›lar da düflman›, dostu,
iyiyi, kötüyü insan›n kendi gözünden de¤il
ama baflkalar›n›n gözünden görmesine neden
oluyor. Alg›lar toplumlar› birbirine düflman
veya dost haline getirebiliyor. 

Üniversitemiz, “Alg› Yönetimi” ve
“Stratejik ‹letiflim” kavramlar›n›n irdelendi¤i
bir toplant›ya ev sahipli¤i yapt›. Baflkanl›¤›n›
T›p Fakültemiz Psikiyatri Anabilim Dal›
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in

yapt›¤› Politik Psikoloji Derne¤i’nin
düzenledi¤i “Stratejik ‹letiflim ve Alg›
Yönetimi” konulu sertifikal› e¤itim program›,
21-23 Ocak 2011 tarihleri aras›nda Rektörlük
100. Y›l Salonu’nda gerçeklefltirildi. 

Toplant›ya kat›lan Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, alg›n›n, fark›nda olmak ve görmeyi
içerdi¤ini, fark›nda olunamayan fleyin
görülemeyece¤ini söyledi. Üniversitemizde
politik psikoloji merkezi kurulaca¤›yla ilgili
çal›flmalar›n son aflamas›na geldi¤ini kaydetti.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik de alg›
yönetiminin günlük yaflamda önemli yer
tutmaya bafllad›¤›n›, alg›yla oynand›¤› zaman
birey ve toplumlar olarak davran›fllar›n
kolayl›kla de¤ifltirilebildi¤ini belirtti.

Toplant›lara Ankara Üniversitesi’nden

ö¤retim üyeleri de bildirileriyle katk› sa¤lad›.
‹letiflim Fakültesi’nden Doç. Dr. Nuran Y›ld›z
“Büyüsü Bozulmufl Dünyada Siyaset ve
Strateji”bafll›kl› bir sunum yapt›. Doç. Dr.
Y›ld›z, “büyüsü bozulmam›fl dünyada
gereksinimler karfl›lan›rken, büyüsü bozulmufl
olanda hiçbir zaman var›lmas› mümkün
olmayacak olan ‘tatmin’in ard›na düflülmüfl
oldu¤unu” vurgulad›.

‹lahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hasan
Onat “Dinsel ‹letiflimin Stratejik Boyutu” ve
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. ‹smail
Do¤an da “Söylem ve Gerçe¤in Gölgesindeki
Türkiye” konusunu anlatt›.

Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat
Yetkin ve Gazi Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Ümit Özda¤ da konuflmac› olarak kat›ld›.

Doç. Dr. Nuran Y›ld›zProf. Dr. Nilgün Halloran Murat Yetkin Prof. Dr. Ümit Özda¤
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Türkiye’nin
En Büyük
Herbaryumu
Yenileniyor
‹‹çerdi¤i tür say›s› ve çeflitlili¤i aç›s›ndan

Türkiye'deki tüm herbaryumlar›n en
kapsaml›s› olan Üniversitemiz herbaryum
binas›, bitkileri daha uzun y›llar koruyacak
flekilde yeniden düzenleniyor.

Uluslararas› kodu ANK olan müzenin
geçmifli 1933 y›l›na uzan›yor. Baz›lar› yok olan
binlerce bitki türü örne¤ine ev sahipli¤i yapan
Herbaryum müzesinde, kurutulmufl bitki
örnekleri belirli bir sistem içinde saklan›yor.
Müzenin çevre araflt›rmalar› konusunda büyük
önem tafl›d›¤›n› belirten Fen Fakültesi Biyoloji
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Osman Keteno¤lu,
gelecekte ülkelerin maddi ve kültürel
zenginliklerden çok biyolojik zenginlikleriyle
öne ç›kacaklar›n›n alt›n› çizdi. Keteno¤lu,
gelecekte stratejik aç›dan da önem kazanacak
biyolojik zenginli¤in fark›nda olan Rektör Prof.
Dr. Cemal Talu¤'un, bu zenginli¤in korundu¤u
en önemli yerlerden olan ANK
Herbaryumunun modernizasyonuyla bizzat
ilgilendi¤ini belirtti.

‹lk kurulufl y›llar›nda Yüksek Ziraat
Mektebi içinde yer alan ANK Herbaryum,
Üniversite reformundan sonra Ankara
Üniversitesi’nin kurulmas›yla Fen Fakültesi’ne
devredildi. Halen Fen Fakültesi içinde
amac›na uygun flekilde infla edilmifl müstakil
binas›nda hizmet veren ANK Herbaryumunun
1972'de infla edilen binas›, örneklerin daha
uygun flartlarda saklanabilmeleri ve
çal›flanlar›na daha uygun çal›flma flartlar›
sa¤lamak üzere yenileniyor. Rektörlü¤ümüzce
bafllat›lan çal›flmalar kapsam›nda, salon ve
odalar›n tadilat› yap›lacak ve koleksiyonun
sakland›¤› çelik dolaplar yenilenecek. 

ANK Herbaryum, Türkiye floras›n›
oluflturan bitkilerin yüzde 85'ini içermesinin
yan› s›ra yerli ve yabanc› ünlü botanikçilerin
koleksiyonlar›n› da muhafaza ediyor. fiu an
kutular içerisinde muhafaza edilen yaklafl›k
200 bin bitki örne¤inin yenilenen dolaplara
yerlefltirilmesiyle ANK Herbaryumun yeniden
araflt›rmac›lar›n ve ziyaretçilerin kullan›m›na
aç›lmas› planlan›yor. Kas›m ay›nda bafllanan
çal›flmalar›n Mart ay› içerisinde bitmesi
öngörülüyor.



T›p Hukuku-Etik Projesinin
Namibya Toplant›s›
UUNESCO’nun GEOBS (Global Ethics

Observatory) veritaban› için etikle ilgili
ulusal mevzuat örneklerinin tematik analizine

dayanan projesinin uzmanlar toplant›s› 8-10
Aral›k 2010 tarihinde Namibya’n›n baflkenti
Windhoek’te yap›ld›.

GEOBS’un befl veritaban›ndan birisi olan
"Database on Ethics Related Legislation and
Guidelines" için öngörülen çal›flma biçimi; her
bir ülkenin "insanla ilgili t›p araflt›rmalar›",
"temel sa¤l›k bak›m›na ve ilaçlara ulafl›m",
"genetik dan›flma", "gelecek kuflaklar›n
korunmas›" ve "bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü"
bafll›klar›ndaki var olan mevzuat›n›n belirli bir
hiyerarflik dizilifl de gözetilerek dokümante
edilmesine, uluslararas› de¤erlendirme
kurulunun elefltirisine aç›ld›ktan sonra da
düzeltmelerle son biçiminin verilmesine
dayan›yor.

Proje ba¤lam›nda, Dünya T›p Huku¤u
Birli¤i (WAML) Baflkan Yard›mc›s› olan
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Prof.
Dr. Berna Arda, Türkiye’nin ilgili mevzuat›
üzerine bir çal›flma yaparak sundu.

Windhoek’te Avustralya, Japonya,
Almanya, Macaristan ve Brezilya
temsilcilerinden oluflan De¤erlendirme Kurulu
topland›; Türkiye d›fl›nda Finlandiya, Kenya,
Malawi, Mauritius, Namibya, Swaziland,
Zambiya ve Zimbabwe’den gelen uzmanlar da
ülkelerinin verilerini sundu. Projenin ilk
aflamas› 2011 fiubat ay› sonunda
tamamlanacak.

M›s›r Büyükelçisi,
AÇAUM’un Konu¤uydu
MM›s›r Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi

Abderahman Salaheldin, 10 Ocak 2011
tarihinde Afrika Çal›flmalar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi’nin (AÇAUM) konu¤u

olarak, "M›s›r-Türkiye ‹liflkileri ve Afrika'da
‹flbirli¤i" bafll›kl› bir konferans verdi. 2011
itibariyle bafllayan 'Afrikal› Büyükelçiler
Konferanlar›' dizisinin ilki olan etkinli¤e,

Afrikayla ilgili çal›flmalar yürüten lisansüstü
ö¤renciler ile ö¤retim elemanlar› kat›ld›.
Konuk Büyükelçi Salaheldin konferans›n›
ingilizce sundu.
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JJeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi
üzerine yapt›¤› yenilikçi çal›flmalar› ve

iklim de¤iflikli¤i ve enerji sektörü aras›ndaki
iliflkiler konusundaki araflt›rmalar›yla dünya
çap›nda tan›nan bir mühendis olan,
Avustralya Queensland Üniversitesi Jeotermal
Enerji Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Halim Gürgenci, 20 Ocak 2011 tarihinde
Mühendislik Fakültesi’nde "‹klim De¤iflikli¤ine
Karfl› Küresel Enerji Sektörü Yeniden
Yap›lan›rken Türkiye Gibi Ülkeler ‹çin Tuzak ve
F›rsatlar" bafll›kl› bir konferans verdi. 

Prof. Dr. Gürgenci, Mühendislik
Fakültesi’nin 10. Kurulufl Y›ldönümü nedeniyle
düzenlenen konferans›nda, olas› iklim
de¤iflikliklerinin Türkiye için yaratabilece¤i
sonuçlar ile günümüz ve gelecekteki
muhtemel Türkiye enerji stratejileri üzerine
düflüncelerini paylaflt›. Müdürlü¤ünü yapt›¤›
Jeotermal Enerji Mükemmeliyet Merkezi
hakk›nda da bilgiler veren Prof. Dr. Gürgenci,
kuruluflunun üzerinden henüz iki y›l geçmesine
ra¤men dünyan›n her yerinden yüksek lisans
ö¤rencileri oldu¤unu söyledi.

Türkiye’nin, kifli bafl›na enerji tüketiminde
dünyada alt s›ralarda oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Gürgenci, Türkiye’nin büyük jeotermal
enerji kayna¤› oldu¤una inand›¤›n› kaydetti.
Yak›n bir gelecekte ülkelerin çevrenin
korunmas› amac›yla, atmosfere gönderdikleri
karbon miktar› kadar para ödemesinin zorunlu
hale gelece¤ini, bunun sonucu olarak elektrik
fiyatlar›n›n artaca¤›n› belirten Prof. Dr.
Gürgenci, böylece s›f›r at›kl› teknolojilerin,
do¤algaz›n bile önüne geçece¤ini kaydetti.
Son y›llarda dünya jeotermal sanayiinin
s›çrama yaflad›¤›n›, Avustralya’n›n jeotermal
pilot projeler için 220 milyon dolar, ABD’nin
de 350 milyon dolar ay›rd›¤›n› belirten Prof.
Dr. Gürgenci, 2000 metrede 200 0C su veren
havzalar› yeni de¤erlendirmeye bafllad›klar›n›,
yer yüzeyinin befl kilometre derinli¤indeki
s›cakl›klar› gösteren haritalarda görüldü¤ü
üzere “Derin Jeotermal” ya da “Gelifltirilmifl
Jeotermal Sistemleri” için Avrupa’daki en
elveriflli ülkenin Türkiye oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin, bütün Avrupa’ya bu jeotermal
kaynaklardan yüzde yüz at›ks›z elektrik
üretebilece¤ini de belirten Prof. Dr. Gürgenci,
20 y›l içinde OECD ülkeleri için beklenen y›ll›k
cironun 50 milyar dolar oldu¤unu, bu pazar›n
flu anda görünür bir sahibinin bulunmad›¤›n›,
jeotermal güç santrallerinin tüm elektrik
mekanik aksam›n›n da Türkiye’de
üretilebilece¤ini vurgulad›.

Türkiye, Avrupa ‹çin
Jeotermal Kaynaklardan

Elektrik Üretebilir”

“
Prof. Dr. Gürgenci; 

Aç›klama:
Bülten’in 139. say›s›nda “Ba¤›ml›l›k

Konferanslar›” bafll›¤›yla yer alan haberle
ilgili olarak, T›p Fakültesi Ruh Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Anabilim Dal› Alkol ve Madde
Ba¤›ml›l›¤› Tedavi Birimi ö¤retim üyesi
Doç. Dr. ‹nci ‹lhan, haberde geçen; “Doç.
Dr. ‹lhan alkol ba¤›ml›l›¤›n›n b›rak›lmas›n›n
en zor ba¤›ml›l›k türü oldu¤unu aç›klad›.
Di¤er ba¤›ml›l›k türlerinde bir süre sonra
hücrelerin yoksunlu¤u hissedilen maddeye
tepkilerinin düfltü¤ünü ve kayboldu¤unu

belirtti” ifadesinin ve bu anlama
gelebilecek herhangi bir cümleyi sarf
etmedi¤ini, bu bilginin yanl›fl oldu¤unu
belirtti.

Söz konusu haber metninin, ilgili
Yüksekokul taraf›ndan gönderilmifl
oldu¤unu, fakülte ve yüksekokul
yönetimlerinden gelen haber metinlerinin
içeri¤ine dokunmad›¤›m›z› siz de¤erli
okurlar›m›z›n bilgisine sunar›z.
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ÜÜniversitemiz, 2011 y›l›n›, 7 Ocak’ta
düzenledi¤i "Yeni Y›la Merhaba" konseri

ile kutlad›.
DTCF Farabi Salonu’nda fief Prof. Erol

Erdinç yönetimindeki Hacettepe Senfoni
Orketras›’n›n sundu¤u konserde Leyla
Çolako¤lu (soprano) ve Murat Karahan (tenor)
da sahne ald›.

Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Üniversitemizin yöneticileri ve ö¤retim
elemanlar›n›n ilgiyle izledi¤i konser iki
bölümde sunuldu. Ulvi Cemal Erkin'in
Köçekçe'siyle bafllayan ilk bölümde, s›ras›yla
M.de Falla'n›n "Atefl Dans›", Melikof'un "Türk
K›zlar›n›n Dans›", Brahms'›n "Macar Dans›",
Tschaikowsky'nin "Çiçeklerin Dans›" ile

"Danse Russe" ve Khachaturian'›n "K›l›ç
Dans›" sunuldu.

Solistler Murat Karahan ve Leyla
Çolako¤lu'nun tek ve birlikte seslendirdikleri
ikinci bölümde G. Puccini, G.Bizet, Ernesto de
Curtis, Augusta Lara, Rodolfo Falvo, Cihangir
Cahagirov ve E.de Capua'n›n aryalar›yla
Türkçe eserler sunuldu. 

“Yeni Y›la Merhaba” Konseri

Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar›
ile çeflitli birimlerinden, Ocak 2011’de dördü
akademik personel olmak üzere 18 kifli
emekliye ayr›ld›.

Ankara Üniversitesi’ne verdikleri de¤erli
hizmetlerden ötürü, emekli olan tüm
personelimize teflekkürlerimizi sunar›z.

Ocak 2011’de Emekli Olan
Akademik ve ‹dari Personelimiz
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Etik Ödülü”“

Prof. Dr.
Bardako¤lu’na

TToplumsal Etik Derne¤i’nce verilen "2010
Y›l› Meslekte Etik Davran›fllar› Teflvik

Ödülleri" törenine kat›lan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Eski Diyanet
‹flleri Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu’na
ödülünü takdim etti. 

Ankara Ticaret Odas› Meclis Salonu'nda
düzenlenen ödül töreninde "Din Kurallar›n›
Uygulamada Tarafs›zl›k Ödülü"ne  Eski
Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu
lay›k görüldü. Ödülünü Prof. Dr. Cemal
Talu¤'dan alan Bardako¤lu, etik de¤erlerin
oldukça y›prand›¤› bir dünyada böyle bir
listede yer alman›n kendisi için mutluluk verici
oldu¤unu ifade etti.

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

“

AAnkara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni

Orkestras› iflbirli¤iyle iki y›ld›r gerçeklefltirilen

“19 May›s CSO Gençlik Konseri” için
çal›flmalar bafllad›. Art›k gelenekselleflen,
Üniversitemiz camias› ve Ankaral›lar

taraf›ndan beklenen konser bu y›l Ankara
Arena Salonu’nda yaklafl›k 12 bin izleyicinin
kat›l›m›yla yap›lacak.
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Latin Amerikal›
Diplomatlar›n
‹kinci Gezisi ‹stanbul’a
ÜÜniversitemiz Latin Amerika Çal›flmalar›

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin
(LAMER) faaliyetleri çerçevesinde, Ankara’da
görev yapan Latin Amerikal› Büyükelçiler için
geleneksel hale dönüfltürülmesi öngörülen
kültürel inceleme gezilerimizin ikincisi 29-30
Ocak 2011 tarihlerinde, Ülkemizde görevli
Venezuela Büyükelçisi Raul Betancourt
Seeland, Küba Büyükelçisi Jorge Quesada
Concepcion ve efli, Ekvator Büyükelçisi
Augusto Alejandro Saa Corriere ve efli,
Meksika Maslahatgüzar› Hector Rodriguez ve
efli, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, efli ve Rektörlük Yönetim
kadrosunun kat›l›mlar›yla ‹stanbul’a
gerçeklefltirildi. 

Gezinin ilk dura¤› Zeytinburnu Belediye
Baflkan› Murat Ayd›n’›n kat›l›mlar›yla ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
konuklar›m›z›n onuruna bir ö¤le yeme¤inin
verildi¤i Hidiv Kasr› oldu. Zeytinburnu
Belediye Baflkan› Murat Ayd›n, Rektörümüz
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Venezuela Büyükelçisi
Raul Betancourt Seeland ve LAMER Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun aç›l›fl ve

teflekkür konuflmalar›n›n ard›ndan yenilen
yemek, karfl›l›kl› hediye takdimleri ile sona
erdi.

Gezinin ikinci dura¤›, ‹stanbul Sabanc›
Müzesi ve Atl› Köflk oldu. Sabanc› Müzesi’nde
Sergi Projeleri Sorumlusu Charlotte Bulte
eflli¤inde en de¤erli ‹slam sanat eserleri
koleksiyonlar›ndan biri olan "A¤a Han Müzesi
Hazineleri" bafll›kl› sergi gezildi. Seramik,
ahflap, metal, kumafl gibi farkl›
malzemelerden yap›lm›fl ve üzerlerinde
Kur’an’dan ayetlerin yer ald›¤› objelerin yan›
s›ra elyazmalar› ve minyatürlerin bir arada
sunuldu¤u müze, yabanc› konuklar›m›z
taraf›ndan ilgiyle incelendi. Serginin ard›ndan
1966 y›l›nda Sak›p Sabanc› taraf›ndan sürekli
konut olarak kullan›lmaya bafllanan ve 1998
y›l›nda, içindeki koleksiyon ve eflyalar ile
müzeye dönüfltürülmek üzere Sabanc›
Üniversitesi'ne tahsis edilen Atl› Köflk gezildi.

‹stanbul gezisinin ilk günü Meksika
Birleflik Devletleri ‹stanbul Fahri Konsolosu
Varol Dereli ve eflleri Nilgün Dereli’nin,
ikametgâhlar›nda verdikleri akflam yeme¤i ile
son buldu. 

Grubun en son ziyaret etti¤i yer ise Suna
ve ‹nan K›raç Vakf› Pera Müzesi oldu.
Müze’de ilk olarak ‹stanbul’da ilk kez
sergilenen "Çarl›k Rusyas›’ndan Sahneler: Rus
Devlet Müzesi Koleksiyonu’ndan 19. Yüzy›l
Rus Klasikleri" sergisi, ikinci olarak da
Meksika Büyükelçili¤i ve Meksika Birleflik
Devletleri ‹stanbul Fahri Konsolosu Varol
Dereli’nin çabalar›yla ülkemize getirilen
Gelman Koleksiyonu’ndan Frida Kahlo ve
Diego Rivera sergisi gezildi. Türkiye’ye ilk kez
konuk olan serginin Alman Küratör Dr. Helga
Prignitz-Poda eflli¤inde izlenmesinin ard›ndan,
Pera Müze’si taraf›ndan verilen hediyelerle
gezi sona erdi. 

AB Hukukunda
Topluluk Markas›”

“

AAnkara Üniversitesi Fikri ve S›naî Haklar
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi

(F‹SAUM) taraf›ndan düzenli olarak
sürdürülen "Fikri Mülkiyet Hukuku
Toplant›lar›’n›n bir yenisi 27 Ocak 2011
tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
bünyesinde bulunan F‹SAUM dersli¤inde

düzenlendi. Toplant›da Dr. Özge Ak›n
Mengenli, son y›llarda Avrupa Birli¤i
hukukunda en çok tart›fl›lan ve tek bir tescil
prosedürü ile bütün Avrupa Birli¤i ülkelerinde
ayn› markan›n tescil edilebilmesini mümkün
k›lan ve kendisinin doktora tez konusu olan
"Avrupa Topluluk Markas›" uygulamas›n› tüm

ayr›nt›lar› ile ele alan bir sunum
gerçeklefltirdi. Toplant›ya çok say›da avukat,
patent ve marka vekili, akademisyen kat›ld›.
Toplant›, konuya ilgi duyan uzmanlar›n
sorular› ve gerek konuflmac›, gerekse kendi
aralar›nda gerçeklefltirdikleri tart›flmalarla
sona erdi. F‹SAUM, önümüzdeki ay Türk
Patent Enstitüsü uzmanlar›n›n sunum
yapaca¤› "Madrid Protokolü" konusu ile
Avrupa Birli¤i’ndeki marka konusundaki
geliflmeleri yak›ndan izleyecek ve ülkemizdeki
ilgililere duyuracak.
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Yetkili Sendikalarla
Üniversitemiz Aras›nda Al›nan
Karar Tutanaklar› ‹mzaland›

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar›
Kanunu Hükümleri uyar›nca Rektörlü¤ümüz ile
yetkili sendikalar Türk E¤itim-Sen ve Sa¤l›k ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)
temsilcilerinden oluflan Kurum ‹dari
Kurullar›n›n 2010 dönemi toplant›lar›nda
al›nan kararlar, 31 Aral›k 2010 tarihinde
düzenlenen toplant›larla imzaland›.

Üniversitemizi temsilen ‹flveren Vekili
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilgün Halloran’›n
baflkanl›¤›nda Ertu¤rul Mülaz›mo¤lu, Yrd. Doç.
Dr. R›fat Erten, Naile K›reker ve Osman
Solmazlar ile Türk E¤itim-Sen temsilcileri Prof.
Dr. Ertan ‹bikli, Ramazan ‹rge, Bayram
Özdemir, Zübeyde K›l›ç ve Hasan Özkan’›n
kat›ld›¤› toplant›da al›nan karar tutunaklar›
imzalanarak özetle afla¤›daki konularda
mutab›k kal›nd›:

• Üniversitemiz bünyesinde e¤itim
koordinasyon merkezi oluflturulmas›na,
çal›flanlar›n günümüz bilgi ve teknolojisine
ulaflt›r›lmas›, üretkenliklerinin artt›r›lmas›
amac›yla belirli periyotlarda hizmet içi e¤itim
kurslar› aç›lmas›na, bu e¤itimler sonucunda
kurs belgesi ve e¤itim sertifikas›
düzenlenmesine,

• Personelin, yapt›klar› görev ve
e¤itimlerine uygun kadro ve derecelerde
çal›flt›r›lmalar› için gerekli düzenlemelerin
yap›lmas›na, görev yapt›klar› Fakültelere
kadrolar›n›n getirilmesine veya kadrolar›n›n
bulundu¤u Fakültede görevlendirilmelerinin
sa¤lanmas›na,

• Üniversitemiz hastanelerinde kurum
personeline ve bakmakla yükümlü oldu¤u
kiflilere öncelik sa¤lanmas›na,

• Engelli personelin fiziki koflullar›
elvermedi¤i ifllerde ve mekanlarda
çal›flt›r›lmamas›na özen gösterilmesine,

• Rektörlü¤ümüzce Gölbafl› yerleflkesine
ulafl›m›n sa¤lanmas› ve sosyal tesis
kazand›r›lmas› konusunda yap›lan çal›flmalar
memnuniyetle karfl›lanm›fl olup, ek olarak
minibüs ve belediye otobüs hatlar›na

belediyece güzergahlar belirlenmesine, sa¤l›k
merkezi kurulmas›na, sosyal tesisin
geniflletilerek ihtiyaçlara cevap verebilecek
seviyeye getirilmesine,

• Yemekhanelerde hijyene önem
verilmesine, yemek kalitesinin artt›r›lmas›na,

• 2011 y›l› içerisinde görevde yükselme
ve unvan de¤iflikli¤i s›navlar›n›n aç›lmas›
konusunda çal›flma yap›lmas›na,

• ‹dari uzmanl›k kadrosu aç›lmas› için
çal›flma yap›lmas›na,

• TÖMER’de, üniversite personeline
uygulanan %75 indirimin aile bireylerine de
(efl ve çocuklar) uygulanmas›na karar verildi.

SSEESS’’llee  YYaapp››llaann  GGöörrüüflflmmeelleerr
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri

Sendikas› (SES) ile de ayn› tarihte ‹flveren
Vekili Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilgün
Halloran’›n baflkanl›¤›nda Prof. Dr. ‹brahim
Afl›k, Prof. Dr. Haydar Gök, Yrd. Doç. Dr. R›fat
Erten, Sendika temsilcisi ‹brahim Kara, Emine
Koç, Ali Ekber Erbab, Emine Uysal ve Varol
Özdemir’in kat›l›m›yla yap›lan görüflmede de
özetle flu konularda mutab›k kal›nd›:

• Kreflin 24 saat aç›k kalmas› için çocuk
psikolojisi aç›s›ndan de¤erlendirilmesine ve
bir çocuk psikiyatristinden al›nacak rapor

sonucunda gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›na,
• Yemekhane için özel bir komisyon

kurulmas›na ve bu komisyon içerisinde
sendika temsilcisinin de görev almas›na,

• Her gün 13.30’dan sonra personele ve
birinci derece yak›nlar›na polikliniklerde
öncelikli hizmet verilmesine,

• Üniversite çal›flan› tüm kad›nlara
momografi çekilmesi ve meme kanseri
taramas› yap›lmas›, bu ve benzeri taramalar›n
devam etmesine,

• Hemflirelere de dozometre verilmesi
için gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›na,

• Tüm çal›flanlar›n hizmet içi e¤itimden
yararlanmas›na,

• Baflta MR cihaz› olmak üzere radyoloji
cihazlar›n›n yenilenmesi için çal›flmalar›n
yürütülmesine ve böylelikle hastalar›n
ma¤duriyetinin en aza indirilmesine,

• Sendikal çal›flmalar›n yap›lmas› için
önceden haber verildi¤i takdirde toplant›
salonlar›n›n ücretsiz kullan›labilece¤ine,

• Sendikal çal›flmalar hakk›nda
bilgilenmek amac›yla sendikan›n ç›karaca¤›
yay›nlar›n da yönetime iletilmesine, ç›kar›lan
yay›n, tüzük, yönetmelik, genelge ve
talimatnamelerin sendikaya gönderilmesine
karar verildi.



Ankara Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü
Kayak ‹l Yar›fllar› 6-8 Ocak 2011 tarihlerinde
Kastamonu Ilgaz Kayak tesislerinde yap›ld›. 

Sekiz kulüpten 200 sporcunun kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen yar›fllar "Alp Disiplini”,
“Kuzey Disiplini” ve “Snowboard”
branfllar›nda gerçeklefltirildi. 

Yar›flmalara Ankara Üniversitesi Spor
Kulübü, 8 sporcuyla Alp Disiplini
kategorisinde kat›ld›.

Birinci gün gerçeklefltirilen Slalom
yar›fl›nda Genç Bayanlarda Beste Y›ld›ran,
Minik Bayanlarda Duru Binici ve Minik
Erkeklerde Ali Argun Say›lgan birincilik; Minik

Erkeklerde Kaan Ünsal üçüncülük; Minik
Bayanlarda Alara Duru Karacabey
dördüncülük elde etti. 

‹kinci gün gerçeklefltirilen Büyük Slalom
yar›fl›nda ise Büyük Erkeklerde Fethi Uluda¤
ve Genç Bayanlarda Beste Y›ld›ran birincilik;
Minik Bayanlarda Alara Duru Karacabey
üçüncülük, Çocuk 1 Erkeklerde Furkan Yaman
beflincilik elde etti.

Ankara Üniversitesi Spor Kulübü, yar›fllar›
toplamda 5 alt›n ve 2 bronz madalya ile
tamamlad›. Elde edilen sonuçlarla 7
sporcumuz Türkiye Kayak Federasyonu Etap
Yar›fllar›na kat›lmaya hak kazand›.

Kayakta
5 Alt›n Kazand›k


