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Cumhuriyetin Kurdu¤u ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

Büyük bir devlet, düflün ve kültür insan› olan Hasan Âli Yücel’i, ölümünün 50.
y›l›nda Üniversitemizde and›k. Yapt›¤› hizmetlerle Üniversitemize de büyük
katk›lar› olan Yücel’in aziz hat›ras›na duydu¤umuz sayg›y›, Ankara Üniversitesi
ailesi olarak hep birlikte bir kez daha gösterdik.   

Yönetim olarak göreve geldi¤imiz ilk günden bu yana h›z verdi¤imiz, en kaliteli
fiziki koflullarda e¤itim olana¤› sa¤lamak amac›yla yapt›¤›m›z alt yap›
çal›flmalar›ndan bir tanesi daha tamamland›. E¤itime aç›lan Ziraat Fakültesi Temel
Bilimler Ö¤renci Birimi’nin, ö¤rencilerimizin daha donan›ml› yetiflmelerine büyük
katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum.  

Toplumla güçlü ba¤lar› olan,  "ayd›nlanma üniversitesi" misyonuna ba¤l› kalan
Ankara Üniversitesi’nin tarihinde önemli yer tutan "Halk Konferanslar›", ‹lahiyat
Fakültemizde yeniden bafllad›. Yine bu ay içerisinde Sa¤l›k Bilimleri Fakültemizde
"Gençlik Söyleflileri" konferans program›n›n ilki gerçeklefltirildi. Konferansa olan
ilgi ne kadar önemli bir görevi yerine getirdi¤imizin bizler için en güzel göstergesi
oldu. 

Uluslararas› alanda gerçeklefltirdi¤imiz akademik iflbirliklerinin uygulamalar›n›n
hayata geçirildi¤ini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iflbirliklerinden,
Üniversitemiz Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi ile Hollanda
Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi aras›ndaki ortak dijital e¤itim program› bu
ay yap›lan ilk dersle bafllad›. Yine bu ay içinde çok say›da Büyükelçi
Üniversitemizi ziyaret etti. LAMER bahçesindeki büstlere Simon Bolivar’›n hocas›
Simón Rodríquez'in büstü eklenirken hemen tüm Latin Amerikal› Büyükelçileri
Üniversitemizde görmenin mutlulu¤unu yaflad›k.

Sanayi ile akademik iflbirli¤i alan›nda çal›flmalar›m›z sürüyor. Bu çerçevede
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü¤ü’nde toplant› yap›ld› ve
MKE fabrikalar›ndan bir k›sm›n› kapsayan çal›flma gezisi düzenlendi.

Devlet sanatç›m›z Y›ld›z Kenter ile ‹lk Kültür Bakan› Talat S. Halman 14 fiubat’ta
DTCF Farabi Sahnesi’nde bize günün anlam›na uygun bir program sundular.
Onlara solist Tijen Ergönen ve arkadafllar› efllik etti. 23 fiubat akflam› ise
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› sanatç›lar›n›n kurdu¤u "çello dörtlüsü", çok
kalabal›k bir izleyici toplulu¤u önünde ola¤anüstü bir konser verdi.

Sevgi ve sayg›lar›mla.

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör

REKTÖRDEN
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6

Hasan Âli
Yücel’i

Ölümünün
50. Y›l›nda

And›k
TTürkiye Cumhuriyeti’nin unutulmaz Milli

E¤itim Bakan› Hasan Âli Yücel, ölümünün
50. y›l›nda Ankara Üniversitesi, UNESCO
Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Felsefe
Kurumu’nun 25 fiubat 2011 tarihinde
Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda düzenledi¤i
"Hasan Âli Yücel’in E¤itim, Kültür ve Bilim
Dünyam›za Katk›lar›" konulu toplant›yla an›ld›.

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Hasan Âli
Yücel’in k›z› Canan Yücel Eronat, Anayasa
Mahkemesi’nin önceki Baflkanlar›ndan Yekta
Güngör Özden ve ö¤retim elemanlar› ile
ö¤rencilerin ilgi gösterdi¤i toplant›n›n
aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr.
Talu¤, Yücel’in k›z› Canan Yücel Eronat’›n,
babas›yla ilgili her türlü an›y› ve belgeyi
koruyup arflivledi¤ini, bu ola¤anüstü arflivi de
kendinden yard›m isteyen herkese açt›¤›n›,
bilim insanlar›yla görüfltü¤ünü, her türlü
bilgiyi araflt›rmac›lar›n hizmetine sunmaya
çal›flt›¤›n› söyledi. Eronat’›n, Türkiye’nin her
yerinde Hasan Âli Yücel’le ilgili düzenlenen
toplant›lara kat›ld›¤›n› da belirten Prof. Dr.
Talu¤, "Bir Cumhuriyet k›z› olarak önce
babas›na ve bu Cumhuriyete sorumlulu¤unu
eksiksiz yerine getirmifltir. Hasan Âli Yücel,
büyük bir devlet, düflün ve kültür insan›. Bir
ayd›nlanma öncüsü. 1938-1946 aras›na s›¤an
8 y›lda yapt›¤› Milli E¤itim Bakanl›¤›
görevinde çok say›da esere imza att›.
Türkiye’nin UNESCO’ya girifli, eski eserlerin
çevirisi, bilim ve devlet dilinin
Türkçelefltirilmesi, 19 May›s’lar›n toplumla
kutlanmas› onun eseridir" dedi.

Hasan Âli Yücel’in, Ankara Üniversitesi
aç›s›ndan da özel bir yeri oldu¤unu anlatan
Prof. Dr. Talu¤, Türk ‹nk›lap Tarihi
Enstitüsü’nü açt›¤›n›, DTCF’nin kurulmas›nda
önemli pay› oldu¤unu, Fen ve T›p
Fakültelerinin kurulmas›n› sa¤lad›¤›n›, Ankara
Üniversitesi’nin kurulmas›n› sa¤layan ilk
üniversite yasas›n› ç›kard›¤›n› kaydetti.
Üniversitemiz için yapt›¤› hizmetler nedeniyle
Ankara Üniversiteliler olarak onun aziz
hat›ras› önünde sayg›yla e¤ildi¤imizi belirten
Prof. Dr. Talu¤, Hasan Âli Yücel’in, Köy
Enstitülerinin de yarat›c›s› oldu¤unu, bu
enstitülerin, Türkiye’nin yaratt›¤› en özgün
e¤itim destan› oldu¤unu, kapat›lmalar›n›n
üzerinden 61 y›l geçmesine ra¤men hala

hat›rlanan, s›k s›k üzerinde yaz›lar yaz›lan bir
destan oldu¤unu belirterek, "Keflke devam
etseydi. Türkiye daha farkl› olacakt›" diye
konufltu.

Türk Felsefe Kurumu Baflkan Yard›mc›s›
Harun Tepe de Türkiye’de felsefe
yap›labilmesinin yolunu açan kiflinin Hasan
Âli Yücel oldu¤unu kaydetti.

UNESCO Türkiye Millli Komitesi Baflkan›
Prof. Dr. Nabi Avc›, Türkiye’de Milli E¤itim
Bakanlar›n›n ortalama görev süresinin 11 ay
oldu¤unu, böyle bir tablo içinde Hasan Âli
Yücel’in 8 y›l bakanl›k yapt›¤›n› kaydetti.

Yücel’in k›z› Canan Yücel Eronat da
babas›n›n, ömrü boyunca hep ö¤retmen
ö¤renci köflesinde yaflad›¤›n›, ölünceye kadar
hep okudu¤unu, hep yazd›¤›n› söyledi.

Panelin yöneticisi E¤itim Bilimleri
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Sedat Sever,
Hasan Âli Yücel’in sekiz y›ll›k görev süresinde
Türkiye’de kültürel de¤iflimi hayata
geçirdi¤ini, UNESCO’nun kurucusu 10
devletten birinin Türkiye oldu¤unu belirtti.

Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet
Güner Sayar da Yücel’in, son 150 y›ll›k kültür
hayat›m›z›n nadir insanlar›ndan biri oldu¤unu,
her fleyi toplum için yapt›¤›n›, "önce vatan"
dedi¤ini, Kurtulufl Savafl›’nda Anadolu’ya silah
kaç›ran örgütün içinde yer ald›¤›n› ama Türk
demokrasinin ilk kurban› oldu¤unu dile getirdi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi
Doç. Dr. Haluk Erdem de Yücel’in Bakan
oldu¤unda 40 bin köyden 35 bininde okul
olmad›¤›n›, yaklaflan ikinci dünya savafl›
nedeniyle de Savunma Bakan›’n›n, okullar›
kapat›p ö¤retmenleri askere alaca¤›n›
söyledi¤ini dile getirdi. Yücel’in, yoksul halk
çocuklar›n›n e¤itimi için seferber oldu¤unu,
UNESCO düflüncesine yol gösterdi¤ini de
anlatan Doç. Dr. Erdem, Köy Enstitüleri
binalar›n›n yok olmakla karfl› karfl›ya
oldu¤unu, Hasano¤lan Köy Enstitüsü
binalar›n›n kurtar›lmas› için UNESCO’nun
giriflim yapmas› gerekti¤ini belirtti.

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir



ise Cumhuriyet ile birlikte yeni bir hayat
bafllad›¤›n›, bunun da bilimi ve ayd›nlanma
fikirlerini temel alan bir hayat oldu¤unu
söyledi. Bu dönemde, bilgi nerede olsa
al›nmas› için kararlar al›nd›¤›n› ve bunun için
de klasiklerin çevrildi¤ini belirten Prof. Dr.
Topdemir, Yücel’in, ömrünün tamam›n›
modern Türkiye’nin kurulmas›na adad›¤›n›,
toplumu bilim, kültür ve sanat ö¤eleriyle
e¤itmeye inand›¤›n› ifade etti. 

Toplant›da bir dinleti ile Hasan Ali Yücel
belgeseli de izleyenlere sunuldu.

Hasan Âli Yücel’le ilgili bir toplant› da 17
fiubat 2011 tarihinde, ayn› zamanda Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin kuruluflunun 75.
y›l etkinlikleri kapsam›nda düzenlendi.
Panelde DTCF Co¤rafya Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ali Özça¤lar, Felsefe Bölümü ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir ve
E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Haluk Erdem konuflmac› olarak kat›ld›.
Paneli, Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci yönetti.

Panelin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan

DTCF Dekan› Prof. Dr. Rahmi Er, Hasan Âli
Yücel’in çok önemli çal›flmalara imza att›¤›n›,
onun döneminde dilin Türkçelefltirildi¤ini,
üniversite kanununun ç›kar›ld›¤›n›, Ankara
Devlet Konservatuvar›’n›n kuruldu¤unu, dünya
klasik eserlerinin çevrildi¤ini, Köy
Enstitüleri’nin kuruldu¤unu söyledi.

Prof. Dr. Ali Özça¤lar da Hasan Âli
Yücel’in zaman›nda co¤rafya terimlerinin
yeniden ele al›nd›¤›n›, 1941 y›l›nda ilk
co¤rafya kongresinin topland›¤›n›, bu
kongrenin, Türkiye’de co¤rafya biliminin
geliflmesinde önemli bir ç›¤›r açt›¤›n› söyledi.
Hasan Âli Yücel’in, kongreden öncelikli olarak
"Co¤rafya ders programlar›n›n yenilenmesi",
"Co¤rafya terimlerinin yenilenmesi", "Yer
adlar›n›n nas›l yaz›laca¤›", "Co¤rafya ders
kitaplar›n›n yenilenmesi", "Türkiye’nin ana
yüzey flekillerinin adlar›n›n belirlenmesi" ve
"Türkiye’nin co¤rafi bölgelerinin tespiti ve
s›n›rland›r›lmas›"n› istedi¤ini belirtti. Türkiye
Co¤rafya Kurumu’nun da onun zaman›nda
kuruldu¤unu ancak daha sonraki dönemlerde
kapand›¤›n› kaydetti.

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir de
Yücel’in, bütün ömrü boyunca Atatürk’ün
"Cumhuriyetin temeli kültürdür" sözünü hayata
geçirmeye çal›flt›¤›n› söyledi. Çevirilen dünya
klasiklerinin de tek bir kültürden de¤il, do¤u
ve bat›dan özenle seçildi¤ini belirten
Topdemir, Yücel’in, problemleri bilimin yol
göstericili¤inde ve akl›n ›fl›¤›nda çözmek
konusundan hiç vazgeçmedi¤ini vurgulad›.

Doç. Dr. Haluk Erdem ise Hasan Âli
Yücel’in, klasikleri baflar›yla çevirtmesinin
ard›ndan UNESCO’nun, klasiklerin tüm dünya
dillerine çevrilmesini tavsiye etti¤ini oysa
günümüzde AB ile yap›lan müzakerelerde
›srarla aç›lmayan fasl›n kültür fasl› oldu¤unu
söyledi.

Ankara Fen ve
T›p Fakülteleri
Onun Döneminde
Kuruldu

Hasan Âli Yücel 17 Aral›k 1897'de
‹stanbul'da do¤du. 1922 y›l›nda
ö¤retmenli¤e bafllad›. 1927'de sona eren
ö¤retmenlik y›llar›nda, "Felsefe Elifbas›",
"Süri ve Tatbikî Mant›k", H›fz› Tevfik ve
Hamamizade ‹hsan ile birlikte yazd›¤› "Türk
Edebiyat› Numuneleri" adl› eserlerini
yay›nlad›. 1930'da Maarif Vekili Cemal
Hüsnü (Toray), kendisini araflt›rma ve
inceleme göreviyle Paris'e gönderdi. 1930'un
sonunda, genifl bir inceleme ve araflt›rma
dosyas›yla Türkiye'ye döndü. 1936'da bu
incelemesini "Fransa'da Kültür ‹flleri" ad›yla
yay›nlad›. 1931 y›l›nda baz› inceleme ve
denetlemeler yapmak için Atatürk ile birlikte
3 ay sürecek bir yurt gezisine ç›kt›. Söz
konusu denetleme gezisinden bir y›l sonra,
dil devrimini do¤ru temeller üzerinde
gelifltirmek düflüncesiyle, 12 Temmuz
1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu.
Hasan Âli, Cemiyet’in Etimoloji Kolu
Baflkanl›¤›na getirildi. 1932 y›l›nda Ankara
Gazi E¤itim Enstitüsü'ne müdür olarak
atand›. 1933 y›l› sonunda Maarif Vekaleti
Orta Tedrisat Umum Müdürlü¤ü'ne atand›.
1934'te ‹zmir Milletvekili olarak Meclise
girdi. 1938'de Celal Bayar kabinesinde
Maarif Vekili oldu. 1945'te Londra'da
toplanan ve 43 ülkenin kat›ld›¤› UNESCO
toplant›s›nda ülkemizi temsil etti. O'nun
döneminde, Ankara Fen Fakültesi (1943),
‹stanbul Teknik Üniversitesi (1944) ve
Ankara T›p Fakültesi (1945) kuruldu. 15
Haziran 1946'da 4936 say›l› Üniversiteler
Yasas› ç›kar›ld›. 5 A¤ustos 1946'da 7 y›l ve 7
ay sürdürdü¤ü Millî E¤itim Bakanl›¤›
görevinden istifa etti. Ulus ve Cumhuriyet
gazetelerinde yaz›lar yay›nlad›. Bir süre ‹fl
Bankas› Yay›n ‹fllerini yönetti.

Yücel ayn› zamanda, Japonya k›y›lar›nda
batan Ertu¤rul F›rkateyninin kaptan› Âli
Bey’in torunudur. 



AAnkara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin,
ilkini geçen y›l gerçeklefltirdi¤i "Halk

Konferanslar›"n›n ikincisi, 18 fiubat 2011
tarihinde Prof. Dr. fiaban Ali Düzgün’ün
sundu¤u "Hz. Adem’den Hz. ‹brahim’e
‹nsanl›¤›n Zihinsel Tekamülü" bafll›kl›
konferansla bafllad›. 27 May›s’a kadar her
hafta cuma günleri gerçeklefltirilecek
etkinlikler kapsam›nda, ‹lahiyat Fakültesi’nin
de¤erli ö¤retim üyeleri taraf›ndan, her
düzeyde izleyiciye yönelik 15 konferans
sunulacak.

Konferanslar›n, Prof. Dr. Düzgün
taraf›ndan sunulan ilkine, ço¤unlu¤u
han›mlardan oluflan kalabal›k bir izleyici
toplulu¤u kat›ld›. Konferansta bir konuflma
yapan ‹lahiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Nesimi Yaz›c›, konferanslarda son derece
kaliteli dini konular›n sunulaca¤›n› söyledi.
Fakülte hakk›nda da bilgi sunan Prof. Dr.
Yaz›c›; “Son dönemde aç›lan ‹ngilizce ‹lahiyat
Bölümü’ne dünyan›n her taraf›ndan ö¤renci
geliyor, bu bölüm arac›l›¤›yla, islam› bizim
bak›fl aç›m›zdan dünyan›n her taraf›na
ö¤retmeyi istiyoruz” diye konufltu.
Anadolu’nun en uzak köflelerinde bile Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi mezunlar›yla
karfl›lafl›labilece¤ini, bunu da Uzaktan ‹lahiyat
Lisans Tamamlama Program›yla (‹L‹TAM)
gerçeklefltirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yaz›c›,
"Bizim lisans ya da yüksek lisans e¤itimimize
giremeyen insanlara da halk konferanslar›yla
ulaflmaya çal›fl›yoruz. Geçen sene buna
bafllad›k. O zaman cumartesi günleri
yapm›flt›k, bu y›l cuma günleri yapaca¤›z.

Halk Konferanslar›
‹lahiyat Fakültesi’nde

Yeniden Bafllad›

Prof. Dr. fiaban Ali Düzgün



Konferanslar›n gördü¤ü ilgiden memnunuz"
diye konufltu.

"Hz. Adem’den Hz. ‹brahim’e ‹nsanl›¤›n
Zihinsel Tekamülü" bafll›kl› ilk konferans›
sunan Prof. Dr. fiaban Ali Düzgün
konuflmas›na "Nimet" kavram›n› aç›klayarak
bafllad›. "Nimet"in "Donan›m" demek
oldu¤unu, bu konferanslar›n da donan›m›
artt›rmaya yarayacak bir f›rsat oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Düzgün, insan›n Allah’la olan
akdinin, kendisine verilen yetenekleri hakk›yla
kullanmas› oldu¤unu, insan›n zihinsel
tekamülünün sürekli geliflti¤ini, ilk Adem’in,
zihinsel tekamül aç›s›ndan flu anki insan›n
belki 2-3 yafl›ndaki gibi oldu¤unu belirtti. fiu
anki insan›n, geçmiflte yaflayanlardan daha
yafll› oldu¤unu, çünkü onlar›n tüm
tecrübelerine sahip oldu¤unu da anlatan Prof.
Dr. Düzgün, ölüm korkusu d›fl›ndaki bütün
korkular›n ö¤retilmifl korkular oldu¤unu, korku
ne kadar fazlaysa Allaha karfl› ihanet içinde
olunaca¤›n›, bunun da insana verilen onura
ayk›r› oldu¤unu, insan› korkulardan kurtarma
operayonunu Hz. ‹brahim’in bafllatt›¤›n›
kaydetti.

‹nsanl›¤›n zihinsel geliflim tarihi aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, Peygamberler içerisinde Hz.
‹brahim’in yeni bir geliflim evresini temsil
etti¤inin görülece¤ini, ‹brahim’in, insan›n
bozulmam›fl zihnini ve f›trat›n› temsil etti¤ini
belirten Prof. Dr. Düzgün, ‹brahim’in
yaflam›ndaki her evre ve sorgulaman›n, farkl›
flüpheleriyle, ikna olma ihtiyac›yla ve
sorgulamalar›yla bir insan zihnini temsil
etti¤ini söyledi. Prof. Dr. Düzgün flunlar›
anlatt›:

"Kur’an, ‹brahim üzerinden flu noktalarda
yarat›lan k›r›lmalara dikkatimizi çekmektedir:

Her türlü s›r ve gizemi yap›s›ndan söküp
atarak, tabiat› gerçek kimli¤ine
kavuflturmufltur. ‹nsan›n korkular›na kaynak
gösterilerek insana yabanc›laflt›r›lan tabiat›,
yarat›n›na referansla ümit kayna¤›na
dönüfltürmüfltür. ‹nsan korkular›n›n kayna¤›

durumundaki gök gürültüsünün bile asl›nda
Allah’a hamd etti¤ini beyan ederek, tabiat
alg›s›nda bir k›r›lma yaratm›flt›r. ‹nsan› gerçek
kimli¤ine kavuflturmufl, onu tabiat›n gizemli
güçlerine ba¤›ml›l›k konumundan kurtararak
Allah’›n yaratma plan›ndaki onurlu konuma
yüceltmifltir. ‹nsan zihninin tabiat›n ötesine
geçme gücünü keflfederek, insana metafizik
dünyan›n kap›lar›n› aralam›flt›r. Allah, kendini
arama ürecinde ak›l yürütmeyi ‹brahim’e
yapt›rarak, akl› Allah’›n yeryüzündeki terazisi
olarak yüceltmifl, bu teraziye konacak de¤eri
olmayan ilahlar› birer kuruntu olarak
reddetmifltir."

KKoonnffeerraannssllaarr  2277  MMaayy››ss’’aa  KKaaddaarr
DDeevvaamm  EEddeecceekk

Halk Konferanslar› kapsam›nda 25
fiubat’ta da Prof. Dr. Salih Akdemir
"Türkiye’de ve Dünyada Yay›nlanan Kur’an-›
Kerim Çevirilerinin Çeviri Bilim Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi" konusunu anlatt›.
4 Mart’ta Prof. Dr. Celal Türer "Modernli¤in
Ahlak Bunal›m›", 11 Mart’ta Prof. Dr. Nusret
Çam "Aflk Dini", 18 Mart’ta Prof. Dr. ‹rfan
Aycan "Türkiye’de Din E¤itimi ve Ö¤retiminin
Dünü ve Bugünü", 25 Mart’ta Prof. Dr.
Murtaza Korlaelçi "‹nsan›n Sorumlulu¤u",
1 Nisan’da Prof. Dr. Mehmet Akkufl
"Edebiyat›m›zda Hz. Peygamber", 8 Nisan’da
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu "Tefsir Tarihi
Hakk›nda", 15 Nisan’da Prof. Dr. Hayri
K›rbaflo¤lu "Sünnet Kültürümüz: Do¤rular›m›z
ve Yanl›fllar›m›z", 22 Nisan’da Prof. Dr.
Bünyamin Erul "Konulu Hadis Projesi",
29 Nisan’da Prof. Dr. Mehmet Özdemir "‹slam
Medeniyetinde Emel-i Salih", 6 May›s’ta Prof.
Dr. ‹dris fiengül "Kur’an ve ‹nsan",
13 May›s’ta Prof. Dr. Mustafa Aflkar
"Mevlana’da Peygamber Sevgisi", 20 May›s’ta
Prof. Dr. ‹brahim Sar›çam "‹slam
Medeniyetinin Etkileri" ve 27 May›s’ta Prof.
Dr. Recep K›l›ç "‹slam’›n Ahlaki Boyutu"
konular›n› anlatacak.

‹lahiyat Fakültesi 2010-2011 e¤itim-
ö¤retim y›l›n›n birinci sömestr sonu Akademik
Genel Kurulu 10 fiubat 2011 Perflembe günü
14.00-17.00 saatleri aras›nda ö¤retim
elemanlar›, yard›mc›lar› ve ö¤retim
görevlilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 

Toplant›da Fakülte Dekan› Prof. Dr. Nesimi
Yaz›c›, bir önceki Akademik Kurul’dan bugüne
kadarki geliflmeler ve gelecek dönem için
öngörülerini özetledi¤i bir sunum yapt›.
Ard›ndan bölüm ve program baflkanlar› ile
koordinatörlerin, kendi sorumluluk alanlar›yla
ilgili olarak görüfl ve önerilerini dile
getirmeleri, arzu eden ö¤retim elemanlar›n›n
dilek, temini ve tenkitlerini dile getirmeleri
takip etti. Akademik Genel Kurul’a kat›lan
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ da, güncel
çal›flmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi.      

‹lahiyat
Fakültesi
Akademik
Genel Kurulu
Topland›
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ATAUM-Groningen
Üniversitesi Ortak

Dijital E¤itim
Program› Bafllad›

ÜÜniversitemiz Avrupa Topluluklar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

ile Hollanda Groningen Üniversitesi Hukuk
Fakültesi aras›nda yürütülen ortak dijital
e¤itim program›, 16 fiubat 2011’de yap›lan ilk
dersle bafllad›.

Hollanda Türkiye Enstitüsü’nün (Turkije
Instituut) organize etti¤i ve bir süredir Türkiye
ve Hollanda’daki üniversitelerin efllefltirilmesi
fleklinde sürdürülen bu programa ATAUM da
Ankara Üniversitesi ad›na ilk kez kat›ld›.
ATAUM’un Hollanda’da efllefltirildi¤i okulsa,
Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi
planlanan program, ATAUM bünyesinde yeni
tefrifl edilen video-konferans sistemine sahip
ak›ll› s›n›fta gerçeklefltiriliyor. Groningen
Üniversitesi ö¤retim üyesi Theo van den
Hoogen ile ATAUM Müdür Yard›mc›s› Erdem
Denk koordinatörlü¤ünde yürütülen 4 haftal›k
ücretsiz programa Ankara’dan 20,
Groningen’dense 40 ö¤renci kat›l›yor. Program
sonunda kat›l›mc›lara tüm taraflar ad›na bir
de ortak sertifika verilecek.

Programda 16 fiubat’ta Prof. Dr. Ç›nar
Özen "Türkiye-AB ‹liflkilerinin Tarihçesi", Theo
van den Hoogen "AB’nin Hollanda’daki
Meflruiyet Sorunlar›"; 23 fiubat’ta Prof. Dr.
Ça¤r› Erhan "Türkiye’nin D›fl Politika
Yönelimlerindeki Yeni De¤iflimler", Theo van
den Hoogen "K›br›s Sorunu ve Türkiye-AB
Süreci" konulu dersleri verdi. Yine program
kapsam›nda 2 Mart’ta Erdem Denk
"Türkiye’deki ‹nsan Haklar›ndaki Geliflmeler ve
‹ç Politika", Tobias Nowak "Avrupa’n›n
Entegrasyonu ve Avrupa Vatandafll›¤›" konulu
dersleri verecek.
9 Mart’ta da Erdem Denk ve Theo van den
Hoogen taraf›ndan ortak çal›fltay ve tart›flma
düzenlenecek.

Ankara Üniversiteliler
Derne¤i Genel Kurulu

Yap›ld› AAnkara Üniversiteliler Derne¤i Genel
Kurulu, 28 fiubat 2011 tarihinde

toplanarak yeni Yönetim ve Denetleme
Kurulu’nu seçti. Yap›lan seçimde Yönetim
Kurulu Asil Üyeleri Prof. Dr. Günal Akbay,
Yekta Güngör Özden, Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu, Prof. Dr. Yavuz Okan, Prof. Dr.
Semih Baskan, Prof. Dr. Nejat Bora Sayan,
Prof. Dr. Aykut Ç›naro¤lu; Denetleme Kurulu
Asil Üyeleri de Prof. Dr. Celal Göle, Prof. Dr.
Tansu Aras›l ve Prof. Dr. Emin Tekeli’den
olufltu.

Genel Kurul’da bir konuflma yapan Baflkan
Prof. Dr. Günal Akbay, iki y›l önce 3717 olan
üye say›s›n›n 4828’e ulaflt›¤›n› söyledi.
Antalya’da bir flube aç›lmas› ile ilgili
çal›flman›n da son aflamas›na geldi¤ini
belirtti.
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Çocuk Üniversitesi
K›fl Kamplar›n› Tamamlad›
AAnkara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi,

geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi 2010-2011
e¤itim ö¤retim y›l›nda da güz, k›fl, bahar ve
yaz dönemlerinde e¤itimlerini sürdürüyor.
Çocuklar› erken yaflta bilimsel ve elefltirel
düflünme becerileri ile tan›flt›ran, bilimin
ulafl›labilir oldu¤u düflüncesini, yapt›¤› e¤itim
uygulamalar› ile çocuklara kazand›ran Çocuk
Üniversitesi, Ankara içerisinde yürüttü¤ü
e¤itim programlar›n›n d›fl›nda, yaz ve k›fl
dönemlerinde tüm Türkiye’den ö¤rencilerin
kat›l›m›na aç›k bilim kamplar› düzenliyor. 2011
y›l›na ait k›fl bilim kamp›, 4-10 fiubat 2011
tarihleri aras›nda Ilgaz’da gerçeklefltirildi.

Ankara Üniversitesi Ilgaz ÖRSEM
Tesisi’nde gerçeklefltirilen spor destekli bilim
kamplar›nda Yaflam Bilimleri Okulu ve Felsefe
Okulu e¤itim programlar› çocuklarla bulufltu. 

Geçmiflten günümüze insan›n geçirmifl
oldu¤u biyolojik ve kültürel de¤iflimlerin,
insan› di¤er canl›lardan ay›ran özelliklerin,
insan›n vücut yap›s› hakk›ndaki bilgilerin,
beslenme, fliflmanl›k ve spor gibi konular›n ele
al›nd›¤› Yaflam Bilimleri Okulu e¤itim
program›, çocuklar›n merak edip yetiflkinlerin
de cevaplamakta zorluk çektikleri sorulara,
farkl›, ilginç ve bilimsel yan›tlar›, ö¤rencilerle
oyun oynayarak, dramatize ederek, araflt›rma

ve deneyleri uygun ortamda yaparak verdi¤i
bir e¤itim yürüttü. ‘‹yi ve Kötü’, ‘Güzel ve
Çirkin’, ‘Gerçekten ve Yalanc›ktan  (Do¤ru ve
Yanl›fl)’, ‘Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz’,
‘Cesaret ve Korku’, ‘Mutluluk ve Mutsuzluk’,
‘Özgür Olan ve Özgür Olmayan’, ‘Adalet ve
Haks›zl›k’, ‘O¤lanlar ve K›zlar (Ben ve Sen)’,
‘Do¤a ve Kirlilik’ gibi konular›n ele al›nd›¤›
Felsefe Okulu e¤itim program›nda ise çocuklar
birlikte tart›flarak, hayat›m›z›n içerisinde yer
alan konulara dair yeni bak›fl aç›lar› ile
tan›flt›lar. Çocuk Üniversitesi, yaz aylar›nda da
Manavgat ÖRSEM tesislerinde yaz bilim
kamp›n› gerçeklefltirecek.

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› ile
BAfiTEM Otelcilik ve Turizm E¤itim Hiz.
San.Tic. Ltd. fiirketi ad›na Dr.Hamit
Kat›rc›o¤lu, CSfi E¤itim Hizmetleri Ticaret ve
LTD.fiti. ad›na Dr.Ünal Çolako¤lu aras›nda,
Ordu ve Antakya’da kurulacak olan özel
ilkö¤retim okullar›n›n, Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf›’n›n isim hakk› kullan›larak
iflletilmesi amac›yla 18 fiubat 2011 tarihinde
Franchising sözleflmesi imzaland›.

Sözleflmeye göre Ordu ve Antakya’da özel
giriflimciler taraf›ndan kurulacak olan
ilkö¤retim okullar›nda, Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Özel Okullar›’n›n misyon ve
vizyonu do¤rultusunda e¤itim-ö¤retim
yap›lacak, bu okullarda uygulanacak müfredat,
okutulacak kitaplar, kullan›lacak k›yafetler
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar›’n›nki ile ayn› olacak.

Aç›lacak okullar›n isimleri ise flöyle;
"Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Ordu
Özel ‹lkö¤retim Okulu" ve  "Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Antakya Özel
‹lkö¤retim Okulu".

Üniversitemiz
Gelifltirme Vakf›’ndan

Franchising Sözleflmesi
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AAnkara Üniversitesi Uzaktan E¤itim
Merkezi (UZEM), verdi¤i programlar›n

etkinli¤ini ve ö¤rencilerinin sosyo kültürel
özelliklerini belirlemek amac›yla bir anket
düzenledi. Uzaktan e¤itim programlar›na
kay›tl› üç bin ö¤renciden 1089’unun kat›ld›¤›

Uzaktan E¤itim
Olmasa

Hiç E¤itim
Alamayacaklar

Ankara Üniversitesi Uzaktan E¤itim Merkezi’nin,
uzaktan e¤itim ö¤rencileri aras›nda yapt›¤› araflt›rma,
ö¤rencilerin gelir getirici bir iflte çal›flt›klar› ya da
bulunduklar› yerden ayr›lmad›klar› için uzaktan e¤itimi
seçtiklerini ortaya koydu

çevrimiçi ankete en fazla ilgiyi, tüm
programlardaki ö¤rencilerin yar›dan fazlas›n›
oluflturan ‹lahiyat Lisans Tamamlama
Program› (‹L‹TAM) ö¤rencileri gösterdi. Bu
programa kay›tl› ö¤rencilerden 457’si
çevrimiçi anketi yan›tlarken, befl ön lisans
program›ndan 632 ö¤renci yan›tlad›. Hem
birinci, hem de ikinci s›n›flar› kapsayan
çevrimiçi anket sonuçlar›na göre, tüm
programlar içinde ö¤renci kat›l›m›n›n en
yüksek oldu¤u ikinci program, yüzde 19.5’la
Elmada¤ Meslek Yüksekokulu’nun Bilgisayar
Programc›l›¤› oldu.

Ankete kat›lan uzaktan e¤itim
ö¤rencilerinin yüzde 50.3’ü, gelir getirici bir
iflte çal›flt›klar› için uzaktan e¤itim modelini
seçtiklerini bildirdiler. 

Uzaktan e¤itimin seçilmesinin ikinci en
önemli nedeni ise ikamet edilen yerden
ayr›lamamak olarak gösterildi. Bu yan›t›
verenler, kat›l›mc›lar›n yüzde 20.7’sini
oluflturdu.

Anket, uzaktan e¤itim modeline
yönelmede belirleyicili¤i en zay›f etkenin,
%3.8 ile "örgün e¤itim için para bulamamak"
oldu¤unu ortaya koydu.

Kat›l›mc›lar›n çal›fl›p çal›flmad›klar› ve
çal›flma türleri de anket formunda ayr›ca
soruldu.

Kat›l›mc›lar›n yar›s›na yak›n›, her iflgünü
çal›flt›¤›n› bildirirken, baz› günler çal›flanlar›n
oran›n›n yüzde 9.1, düzensiz de olsa
çal›flanlar›n oran›n›n yüzde 4.5 oldu¤u
belirlendi. Uzaktan e¤itim ö¤rencilerinin yüzde
37.1’iyse hiç çal›flmad›klar›n› belirttiler.

Uzaktan e¤itim ö¤rencilerinden yüzde
13.5’inin köy veya mezrada, yüzde 8.4’ünün

kasabalarda, yüzde 22.6’s›n›n küçük kentlerde
yaflad›¤› anlafl›ld›. Bu sonuçlara göre
ö¤rencilerin yüzde 44.4’ünün, uzaktan e¤itim
modeli olmazsa baflkaca bir e¤itim alma
flans›na da sahip olmad›klar› ortaya ç›kt›. 

Uzaktan e¤itim ö¤rencileri içinde en büyük
dilimi 19-24 yafl aras› (% 44.1) oluflturuyor.
Bunu yüzde 39.3 oran›yla 25-34 yafl grubu
izliyor. Yafl› 35’den büyük olanlar›n oran› ise
%12.1 ile az›msanmayacak düzeyde.

Uzaktan e¤itim ö¤rencilerinin tercih etti¤i
çal›flma saatleri, uzaktan e¤itim merkezinin
iflleyifli ve derslerdeki etkileflimli web
konferans uygulamalar› için büyük önem
tafl›yor. Ankete verilen yan›tlardan,
ö¤rencilerin genel olarak yüzde 37.7 oran›yla
gece saatlerinde çal›flmay› ye¤ledikleri
anlafl›l›yor.

Bunun temel nedenlerinden birisi,
ö¤rencilerin önemli bir bölümünün gelir
getirici ifllerde çal›fl›yor olmalar›. Bununla
birlikte, çal›flma saatleri düzensiz olan
ö¤renciler de yüzde 33.2 oran›yla ikinci büyük
dilimi oluflturuyor. Sabahlar› ve ö¤leden
sonralar› çal›flma zaman› bulan uzaktan e¤itim
ö¤rencilerinin oran› neredeyse birbirinin ayn›;
yüzde 10. En az tercih edilen saatler ise ö¤len
ve akflamüstü saatleri oluyor.

E-Ö¤renim ö¤rencilerinin, uzaktan e¤itim
için gerekli olan iletiflim teknolojilerine
sahiplik düzeyine bak›ld›¤›nda, evde bilgisayar
sahipli¤i ve evde Internet aboneli¤i aç›s›ndan
Türkiye ortalamas›n›n yüzde 20-30 kadar
üstünde olduklar› görülüyor. Uzaktan e¤itim
anketini yan›tlayanlar›n yüzde 91.5’u
bilgisayara, yüzde 80’i de evde internet
aboneli¤ine sahip.

PPrrooggrraammllaarr
Ankara Üniversitesi Uzaktan E¤itim

Merkezi’nde halen Adalet, Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i, Bankac›l›k ve Sigortac›l›k,
Bilgisayar Programc›l›¤›, T›bbi Dokümantasyon
ve Sekreterlik Ön Lisans Programlar›, KPDS-
ÜDS’ye Haz›rl›k Kursu, Bilgisayar ‹flletmecili¤i,
‹ngilizce ve Müzelerde Önleyici Koruma
Sertifika Programlar›, ‹lahiyat Lisans
Tamamlama Program› ve ‹nsan ‹liflkileri Tezsiz
Yüksek Lisans Program› yürütülüyor.

Uzaktan E¤itim Merkezi, ö¤rencileri için
verdi¤i hizmetlerin yan›nda 2011 y›l›nda, yüz
yüze etkinliklerin de yer alaca¤› uzaktan yaz
okulu program› düzenlemeyi de planl›yor.
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MKE, Üniversitemizin
Bilgi Birikimine Talip

MMakina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
ile Ankara Üniversitesi aras›ndaki

iliflkileri gelifltirmek ve ortak projeler üretmek
amac›yla yaklafl›k bir y›l önce imzalanan
iflbirli¤i anlaflmas› kapsam›nda 15 fiubat 2011
tarihinde Üniversitemiz ö¤retim üyeleri MKE
fabrikalar›na tan›t›m gezisi düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Rektör
Dan›flman› Prof. Dr. ‹smail Yalç›n ve
Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Ulvi
Y›lmazer ile Mühendislik ve Fen Fakültesi
ö¤retim üyeleri, önce MKE’nin Tando¤an’daki
Genel Müdürlü¤ünü ziyaret ederek Genel
Müdür E. Tümgeneral Ünal Önsipahio¤lu’ndan
bilgi ald›lar. 

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, MKE ile
yaklafl›k bir y›l önce iflbirli¤i protokolü
imzalad›¤›m›z› hat›rlatt› ve flimdi bu protokolü
hayata geçirmek gerekti¤ini kaydetti.
MKE’nin, Türkiye’deki ilk 10 kamu kuruluflu
aras›nda yer ald›¤›n› ama dünyadaki rekabet
için yenilikçi teknolojilere ihtiyac› oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Talu¤, üniversitenin bilgi
birikiminden yararlanmak konusunda talep
eksikli¤i oldu¤unu, "Gelin birlikte çal›flal›m"
diyen kurulufllar›n yeni yeni geliflti¤ini
kaydetti. ‹ki kurulufl aras›nda iflbirli¤ini
gelifltirmek konusunda çok istekli olduklar›n›
da anlatan Prof. Dr. Talu¤, ö¤retim
üyelerimizin bu konuda teflvik edilmeleri için
de çal›flmalar yapacaklar›n› belirtti. ‹ki kurulufl
aras›ndaki iflbirli¤inden en fazla yarar› da
toplumun sa¤layaca¤›n› sözlerine ekledi.

Yaklafl›k 20 üniversiteyle ortak çal›flmalar
yürüttüklerini, Ankara Üniversitesi’yle olan
çal›flmalar›n daha da artmas›n› istediklerini
belirten Önsipahio¤lu da üniversitelerin
teknokentlerinde, savunma sanayi birikimi
olan merkezler oluflturmak istediklerini
kaydetti. MKE’nin, binin üzerinde ürün
üreterek TSK ve polisin bütün ihtiyac›n›
karfl›lad›¤›n›, bugün itibar›yla 340 milyon
liral›k bütçeye sahip 122 Ar-Ge projesi takip
ettiklerini dile getiren Önsipahio¤lu, 74 ülkeye
ürün ihraç ettiklerini, dünyada aranan bir
marka olduklar›n› söyledi. Ankara
Üniversitesi’yle beraber proje yaparak devlete
hizmet etmekten onur duyacaklar›n› da
kaydeden Önsipahio¤lu, bu ziyaretin, yeni
projelerin bafllang›c› olmas›n› arzu etti¤ini
vurgulad›. Ö¤retim üyelerimizin sorular›n› da
yan›tlayan Önsipahio¤lu, devlet bütçesinden
para almad›klar›n›, özel sektör gibi çal›flarak
kendi bütçelerini yapt›klar›n›, Genelkurmay’›n
istedi¤i silahlar› ürettiklerini, yurtd›fl› pazar
bulabilirlerse o pazara uygun silah da
üretebildiklerini kaydetti. MKE’nin üzerinde
çal›flt›¤› projelerin k›sa vadeli olmad›¤›n›, yeni
bir projenin befl y›ldan önce bitmeyece¤ini de
dile getiren Önsipahio¤lu, örne¤in en az 50 y›l
orduda kalacak bir piyade tüfe¤inin çok çeflitli
aflamalardan geçerek üretildi¤ini belirtti.

Ö¤retim üyelerimiz, program kapsam›nda
MKE’nin Gazi Fiflek Fabrikas›, Maksam
Makina ve Maske Fabrikas› ve Kapsül
Fabrikas›’n› gezdiler.
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Bilim Onur Ödülü
Ö¤retim Üyemizin

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif T›p Derne¤i’nin

ÜÜniversitemiz T›p Fakültesi Hematoloji
Bilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Osman

‹lhan’a, ‹zmir’de yap›lan Ulusal Hücresel
Tedavi ve Rejeneratif T›p Kongresinde yap›lan
törende, "Bilim Onur Ödülü" verildi. Ödülü, T›p
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten sundu.

Ödül töreninde konuflan  Prof. Dr. ‹lhan,
hücresel tedavinin gelecekte hedeflenmifl
tedavi olaca¤›n› ifade etti. Kök hücre sa¤l›k
turizminin önemli olaca¤›n› söyleyen Prof. Dr.
‹lhan, TBMM’de "kök hücre araflt›rma
komisyonu" kurulmas› gerekti¤ini belirtti.

2014 Uluslararas› Hücresel Tedavi
Kongresi’nin de (ISCT) Türkiye’de ve Prof. Dr.
Osman ‹lhan baflkanl›¤›nda yap›lmas›na karar
verildi.

Ö¤retim
Eleman›m›z, 

Mauro
Martignoni

2010
Ödülünü
Kazand›

KKanada Tar›m Bakanl›¤› doktora bursuyla
Saskatchewan Üniversitesi Biyoloji

Bölümü’nde doktoras›n› yapmakta olan Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü araflt›rma
görevlilerinden Umut Toprak, Society for
Invertebrate Pathology’in (SIP) en prestijli
ö¤renci ödülü olan ve y›lda sadece bir kifliye
böcek patolojisine önemli katk›lar›ndan dolay›
10 kiflilik uluslararas› bir jürinin karar›yla
verilen Mauro Martignoni-2010 ödülünü
kazand›.

Umut Toprak ayn› zamanda böceklerle
mücadelede gelifltirdi¤i ve böcek fizyolojisinin
bozulmas›na dayal› yeni bitki koruma
stratejileri alan›ndaki çal›flmalar›ndan dolay›
da Canadian Society for Agronomy (CSA)
taraf›ndan verilen Pest Management
Scholarship-2010 ödülünü almaya hak
kazand›. Toprak`›n ald›¤› ödüller ve
çal›flmalar›yla ilgili haberler SIP, CSA,
Entomological Society of Canada ve
Saskatchewan Üniversitesi gazetelerinde
geçti¤imiz aylarda haber yap›ld›. Umut Toprak
böcek midesinde yer alan ve sindirim
fizyolojisinde ve böceklerin patojenlere ve

toksinlere karfl› kendilerini korumalar›nda
önemli ifllevlere sahip olan "Peritrofik
Matriks"in moleküler yap›s›n› ve bu yap›n›n
bozulmas›n› hedefleyen böcek mücadele
stratejilerinin gelifltirilmesini çal›fl›yor.
Toprak`›n doktora çal›flmalar› Insect
Molecular Biology (17: 573-585, 19:163-175),
Archives of Insect Biochemistry and
Physiology (75:70-91), Journal of Insect
Physiology (56:1711-1720, 57:231–245),
Annual Review of Entomology, (54: 285-302)
ve Trends in Entomology (Bask›da) gibi sayg›n
bilim dergilerinde yay›mland›.

Bitki Koruma Bölümü`nden 2001 y›l›nda
bölüm birincisi olarak mezun olan Umut
Toprak, yüksek lisans çal›flmas›n› da ayn›
bölümde böcek patojeni virüs etmenlerinden
bakulovirüslerin ülkemiz agroekosistemlerinde
belirlenmesi ve biyolojik mücadele ajan›
olarak kullan›lma potansiyellerinin
araflt›r›lmas› üzerine yapt›. Toprak, flu ana
kadar 11`i SCI indeksine giren dergilerde
olmak üzere 17 makale ve 22 uluslararas›
bildiriye imza atarken çal›flmalar› baflka
araflt›r›c›lar taraf›ndan 41 kez refere edildi. 



Dünya E¤itim
Bilimleri Kongresi

78 ülkeden 1500’ü aflk›n e¤itim bilimleri uzman› kat›ld›

ÜÜçüncü, Dünya E¤itim Bilimleri Konferans›
(WCES 2011) 3-6 fiubat 2011 tarihleri

aras›nda Ankara Üniversitesi, Bahçeflehir
Üniversitesi ve Yak›ndo¤u Üniversitesi’nin
iflbirli¤i ile ‹stanbul’da Bahçeflehir
Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde düzenlendi. 

Ana temas› "Herkes ‹çin E¤itim" olarak
belirlenen Konferans›n kapsam›; program ve
ö¤retim, e¤itim teknolojisi, e¤itim yönetimi,
psikolojik dan›flmanl›k ve rehberlik, e¤itim
planlamas›, ölçme ve de¤erlendirme, ö¤renme
psikolojisi, geliflim psikolojisi, ö¤retim
tasar›m›, ö¤renme ve ö¤retme, özel e¤itim,
uzaktan e¤itim, yaflam boyu ö¤renme,
matematik e¤itimi, sosyal bilgiler
ö¤retmenli¤i, fen e¤itimi, dil ö¤renme ve
ö¤retme, e¤itimde insan kaynaklar›, okul
öncesi e¤itimi, ilkö¤retim e¤itimi, ortaokul
e¤itimi, mesleki e¤itim, üniversite e¤itimi ve
yüksekö¤retim, 21. yüzy›lda ö¤renci
gereksinimleri, küreselleflmede e¤itimin rolü,
insan haklar› e¤itimi, demokrasi e¤itimi,
e¤itimde gerçeklefltirilen yenilikler ve
de¤iflimler, yeni ö¤renme ortamlar›, çevre
e¤itimi, mesleki geliflim, anaokulu e¤itimi,
sa¤l›k e¤itimi, spor ve beden e¤itimi, çok-
kültürlü e¤itim, gezici ö¤renme, teknolojik
temelli ö¤renme, e¤itimde bilgisayar
teknolojilerini kullanma vb. e¤itim bilimlerinin

temel konular›n› içerdi.
Üniversitemiz ö¤retim üyesi Prof. Dr.

Mehmet Ali K›sakürek, Aç›k Üniversite
(Birleflik Krall›k) ö¤retim üyesi Prof. Dr. Janet
Parker ve Pretoria Üniversitesi (Güney Afrika
Cumhuriyeti) ö¤retim üyesi Prof. Dr. Kobus
Maree’nin ça¤r›l› konuflmac› olarak kat›ld›¤›
Konferans için toplam 1132 adet özet veya
tam metin halindeki çal›flma kabul edildi ve
bu çal›flmalar›n her biri, ilgili alanda
uzmanlaflm›fl elefltirmenler taraf›ndan
incelendi. ‹nceleme iflleminin sonunda toplam
771 çal›flma sözel bildiri olarak kabul edildi.
‹kinci bir denetim sonras› kabul edilen
bildiriler ELSEVIER taraf›ndan Procedia-Social
and Behavioral Science Journal (ISSN: 1877-
0428) kitapta toplanacak. Bu çal›flma,
ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index (ISI
Web of Science) taraf›ndan taran›yor. Di¤er
çal›flmalar ise poster ve sanal sunum olarak
gerçeklefltirildi.

Araflt›rmac›lar›, e¤itim alan›nda yer alan
bilim adamlar›n›, yöneticileri, dan›flmanlar›,
e¤itim uzmanlar›n›, ö¤retmenleri, yüksek
lisans ö¤rencilerini ve sivil toplum
kurulufllar›n› ve temsilcilerini bilgi ve
deneyimlerini bilimsel bir ortamda paylaflmak
ve tart›flmak üzere bir araya getirme f›rsat›n›

yaratan bu ayr›cal›kl› konferans, 3 y›ld›r e¤itim
bilimleri alan›na ve araflt›rmalara katk›da
bulunuyor. Konferans›n, dünya çap›nda
tan›nmaya ve kabul görmeye bafllad›¤›n›n bir
göstergesi olarak nitelenebilecek flekilde her
y›l daha fazla uluslararas› kat›l›m gözleniyor.
Tüm dünyadan araflt›rmac›lar bu eflsiz
etkinli¤e katk›da bulunuyor. 

Konferans›n aç›l›fl›n›, rahats›zl›¤›
nedeniyle sanal ortamda yapan E¤itim
Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gönül
Akçamete, konuflmas›nda baflta Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤’a,
Bahçeflehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Baflkan› Enver Yücel’e, Bahçeflehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Y›lmaz Esmer’e,
Yak›n Do¤u Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü
Dr. Suat ‹. Günsel’e, Konferans Baflkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’ya,
Bilim ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan
E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Selahiddin Ö¤ülmüfl ve Yrd. Doç. Dr.
Cem Babado¤an’a katk›lar› için teflekkür etti. 

Konferans›n kapan›fl konuflmas›n› yapan
E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Selahiddin Ö¤ülmüfl, dört gün boyunca 15
farkl› salonda süren konferansa 78 farkl›
ülkeden 1.187’si yabanc› toplam 1.589
araflt›rmac›n›n katk› sa¤lad›¤›n› ifade etti.
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Ziraat
Fakültesi
Temel
Bilimler
Ö¤renim
Birimi
Aç›ld›
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AAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ö¤rencilerinin daha donan›ml› yetiflmeleri

amac›yla son y›llarda yürütülen altyap›
çal›flmalar› sonuçland›r›ld›. Ziraat Fakültesi
ö¤rencilerine temel bilimler e¤itimi verilecek
Ö¤renim Birimi, 25 fiubat 2011 tarihinde
düzenlenen törenle aç›ld›. Meteoroloji Binas›
ile Üniversitemiz flarap imalathanesi
yan›ndaki Ö¤renim Birimi’nin aç›l›fl›na
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Fakültelerimizin dekanlar›, ö¤retim üyeleri ve
Birimin infla sürecinde önemli katk›lar›
bulunan iflçiler kat›ld›.

Törende bir konuflma yapan Rektör Prof.
Dr. Cemal Talu¤, 1933 y›l›nda kurulan, içinde
Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin de
bulundu¤u Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde (YZE)
verilen e¤itimi anlatt›. YZE’de, Ziraat ve
Veteriner Fakültelerine altyap› servisi sunan
befl enstitüden oluflan Tabii Bilimler Fakültesi
de bulundu¤unu kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara
Üniversitesi çat›s› alt›na girdikten sonra
ö¤rencilerin Fizik, Kimya, Botanik (FKB)
derslerini Fen Fakültesi içinde almaya devam
ettiklerini, ö¤rencilerin burada, di¤er
fakültelerden ö¤rencilerle birlikte, altyap›s› en

ileri laboratuarlarda, en iyi hocalardan e¤itim
ald›klar›n› söyledi. Daha sonraki aflamada ise
FKB derslerinin her fakültede ayr› ayr›
yap›lmaya baflland›¤›n› ancak sunulan
olanaklar›n yetersiz oldu¤unu ifade eden Prof.
Dr. Talu¤, 2004 y›l›nda Ziraat Fakültesi
Dekanl›¤› görevine geldi¤inde kurulan ilk
komisyonlardan birinin FKB Komisyonu
oldu¤unu, bugün de bu güzel aç›l›fl›
gerçeklefltirdiklerini anlatt›. Buradaki e¤itimin
tüm Üniversitece desteklenmesi, dersler
d›fl›nda da ö¤rencilere yönelik konferanslar
verilmesi, yurt d›fl›ndan hocalar›n ça¤r›lmas›
gerekti¤ini belirten Prof. Dr. Talu¤, "Baflar›
basamaklar›n›n tekrar üst düzeye ç›kmas›
laz›md›r. Ancak büyükler küllerinden do¤ar"
dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak da yaklafl›k iki y›l önce bafllatt›klar›
altyap› projesini gerçeklefltirmenin
mutlulu¤unu yaflad›klar›n› söyledi. Ziraat
mühendislerinin yaflad›klar› isdihdam
probleminin benzerinin baflka alanlarda da
yaflanmas›na ra¤men ziraat mühendisli¤inin
haks›z ithamlara maruz kald›¤›n› belirten Prof.
Dr. Çolak, ö¤rencilerinin son derece donan›ml›
olmalar›na ra¤men ziraat fakültelerinin
puanlar›n›n düflük oldu¤unu kaydetti. Temel
bilimler e¤itiminin ziraat ö¤rencileri için
olmazsa olmaz bir kural oldu¤unu da anlatan
Prof. Dr. Çolak, temel bilimleri bilmeyen
ö¤rencilerin tar›m derslerinde de baflar›l›
olamayaca¤›n› belirterek, "Biz dünyada
rekabet gücü olan mezunlar vermek
zorunday›z. Ülkemiz bizden bunu bekliyor"
dedi.

Uzun y›llard›r kullan›lmayan bu binalar›n
Ziraat Fakültesi’ne tahsisinin sa¤lanmas›n›n
ard›ndan, içinin ve d›fl›n›n tamamen k›r›larak

Fakültenin Teknik ‹fller Birimi’nce yeniden
yap›ld›¤›n› ve uzun süre sahipsiz kalmas›
nedeniyle içine yerleflen evsizlerin
uzaklaflt›r›ld›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Çolak,
dershaneler, laboratuarlar, kafeterya,
ço¤unlu¤u Ziraat Fakültesi d›fl›ndan gelecek
ö¤retim elemanlar› için tam donan›ml› ofisler,
Temel Bilimler Koordinatörlü¤ü için bir ofis
yap›ld›¤›n› belirtti. Yap›lan bu ifller için
Rektörlü¤ün de büyük destek verdi¤ini
belirten Prof. Dr. Çolak, yaklafl›k bir y›l önce
Ziraat Fakültesi ö¤retim üyelerince Ankara
Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi’nde
kurulan Ankara Ziraat Tar›m ve Teknoloji
Yat›r›mlar› Afi’nin de inflaat iflleri için büyük
destek sa¤lad›¤›n›, bir y›ll›k kazanc›n›n
yar›s›n›, burada harcanmas› için Ziraat
Fakültesi’ne hibe etti¤ini, flirketin çal›flmalar›
aktif olarak sürdükçe Fakülteye katk›s›n›n da
artaca¤›n› söyledi. Prof. Dr. Çolak,
Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültesi
ö¤retim üyelerinin burada ders verece¤ini,
önce kaliteyi artt›racaklar›n› daha sonra da
kaliteyi sürdürmeye yönelik çal›flmalar
yapacaklar›n› sözlerine ekledi.

Temel Bilimler Koordinatörü Prof. Dr.
‹lhami Ünver de bir konuflma yaparak, Ziraat
Fakültesi’ne yarafl›r, eflsiz bir baflar›ya imza
att›klar›n› söyledi. Çok say›da engellerle
karfl›laflt›klar›n›, altyap›n›n kurulmas›n›n
y›llarca sürdü¤ünü, ö¤rencilerin ulafl›m
sorunlar›n› da düflündüklerini belirten Prof. Dr.
Ünver, buras›n›n Ziraat Fakültesi’nin vitrini
olaca¤›n› kaydetti. Burada e¤itim verecek
ö¤retim üyelerinin büyük ço¤unlu¤unun
Fakülte d›fl›ndan gelece¤ini de ifade eden
Prof. Dr. Ünver, "Ö¤rencilere, Ankara
Üniversitesi’ne, Ziraat Fakültesi’ne yak›fl›r ev
sahipli¤i yapmak görevimiz" dedi.
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEENNSSUUPPLLAARRIIMMIIZZ

“

1970 Sivas Kangal ilçesinde doğdu. 1992 yılından bu

yana Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde memur olan

Mahmut Mucuk, evli ve üç çocuk babası. 

Böyle Bir Üniversitenin
Personeli Oldu¤um ‹çin
Gurur Duydum”

BBaaflfl››nn››zzaa  ggeelleenn  üüzzüüccüü  kkaazzaayy››  kkoonnuuflflmmaakk
iissttiiyyoorruuzz  ssiizziinnllee,,  nnee  zzaammaann  oolldduu??

27 May›s 2009’da kaza geçirdim. Eflim
yedi ayl›k hamileydi, o da Mühendislik
Fakültesi’nde çal›fl›yordu. Ben genelde
otobüsle ifle geliyordum ama eflim trene
biniyordu. Hamile oldu¤u için sabahlar› ona
yard›mc› oluyor, o kalabal›kta bir fley olmas›n

diye dikkat ediyordum. O sabah da yine
beraber trene binerken, önce eflim bindi sonra
o karmaflada ben binemeden araya düfltüm.
Tren iki baca¤›m›n üzerinden geçti. Olay
an›nda bilincimi hiç kaybetmedim. Ambulans
k›sa sürede geldi, Hacettepe Hastanesi’ne
kald›r›ld›m. Orda ameliyat oldum, iki gün
yo¤un bak›mda kald›m. Önce iki aya¤›m›n da
çok yukardan kesilmesine karar verilmifl,
ancak Prof. Dr. Gürsel Leblebicio¤lu çok büyük
bir gayretle, özellikle sol aya¤›mda 25 cm
kadar bir bölgeyi kurtarm›fl. Sonuçta iki
baca¤›m da diz alt›ndan kesildi. 

KKaaçç  aammeelliiyyaatt  ggeeççiirrddiinniizz??
On ameliyat geçirdim. Haftada bir

ameliyata giriyordum. Dört aya yak›n
hastanede yatt›m. Daha sonra taburcu oldum.
Evde baca¤›mda bir enfeksiyon olufltu.

TTeekkrraarr  hhaassttaanneeyyee  yyaattmmaakk  zzoorruunnddaa
kkaalldd››nn››zz......

Çok az bir süre daha yatt›m. Evde
tedaviyle, pansumanla, s›k s›k kontrole
giderek enfeksiyonu atlatt›m. Daha sonra
protez için egzersizlere bafllad›m.
Üniversitemizin de¤erli hocas› Prof. Dr.
Serap Alsancak Hocam›zla egzersiz
yapt›k. Üniversite yönetimimiz,
Rektörümüz, Rektör Yard›mc›lar›m›z, o
dönemdeki DTCF Dekan›m›z, Dekan
Yard›mc›lar›m›z, özellikle Tiyatro
Bölümü’nden Selda Hocam›z, ‹dari ‹fller
fiefimiz Turan Bilgin ve tüm akademik ve
idari personelimiz bana inan›lmaz destek
oldular. Turan Bilgin inan›n hemen hemen
her gün hastanede ziyaretime geldi, birlikte
a¤lad›¤›m›z zamanlar bile oldu. Onun da çok
büyük eme¤i var, hep benim yan›mdayd›.
Bütün arkadafllar›m›z maddi ve manevi büyük
bir dayan›flma örne¤i gösterdiler.  Önce
ameliyatta kan ba¤›fl›nda bulundular,
sonras›nda da protezlerim al›nd›.

BBeekklliiyyoorr  mmuuyydduunnuuzz  bbööyyllee  bbiirr  ddeessttee¤¤ii??
‹nan›n beklemiyordum, çok flafl›rd›m. Bu

kadar sevildi¤imi bilmiyordum. Böyle bir

Üniversitenin personeli oldu¤um için gurur
duydum. Gördü¤üm destek moralimi artt›rd›,
mücadele iste¤imi güçlendirdi. 

NNee  kkaaddaarr  ssüürrddüü  pprrootteezzee  aall››flflmmaann››zz??
Protezin malzemesi yurt d›fl›ndan geldi.

Protezin bana uygun yap›lmas› için çok u¤raflt›
hocalar›m›z, üç dört ay sonra protezim tak›ld›.
Al›flma evremin bir y›l alabilece¤ini
söylemifllerdi, ben önce koltuk de¤nekleriyle,
sonra tek koltuk de¤ne¤i ile yürümeye
bafllad›m. Dört ay gibi bir sürede al›flt›m.
Serap Hocamla birlikte uygulamal› derslere
giriyordum, ö¤rencilere soruyordu "Hangi
baca¤› protez?" diye, ö¤renciler iki aya¤›m›n
da protezli oldu¤unu anlayam›yorlard›.  fiimdi
hiç destek almadan da yürüyebiliyorum,
merdiven ç›kabiliyorum.

TTeekkrraarr  iiflflee  bbaaflflllaadd››¤¤››nn››zzddaa  zzoorrlluukkllaarr
yyaaflflaadd››nn››zz  mm››??

Eskiden toplu tafl›mayla geliyordum, flimdi
özel araçla, arkadafllar›mla birlikte geliyorum.
Uzun süre ayakta kalmak ve kalabal›kta
otobüslere binmek-inmek çok zor benim için.

Onun haricinde eskiden
çal›flt›¤›m birim daha
yüksek bir kattayd›,
Fakültem bana bu
konuda da yard›mc›
oldu, girifl kat›ndaki
yeni birimimde
çal›fl›yorum, buras›
benim için fiziken çok

daha rahat oldu. Yönetimimiz
bana, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi evime daha
yak›n oldu¤u için orda çal›flma imkân› da
sundu ama yine de ben kopamad›m DTCF’den,
buradaki arkadafllar›mdan. 

DDuuyygguussaall  oollaarraakk  ddaa  zzoorr  bbiirr  ssüürreeççttii,,  ddeesstteekk
aalldd››nn››zz  mm››??

Eflimin do¤um yapt›¤› gün ben de
ameliyata girdim ve onun yan›nda olamad›m.
O kadar zor bir süreçti ki anlatamam. Hayalet
a¤r› da denen fantom a¤r›s› yaflad›m,
bacaklar›m›n a¤r›d›¤›n›, üflüdü¤ünü hissettim.

Mahmut Mucuk

İki yıl önce geçirdiği üzücü tren kazası sonucunda iki bacağını kaybeden
personelimiz Mahmut Mucuk ile konuştuk...

“Gördüğüm Destek

Moralimi Arttırdı,

Mücadele İsteğimi

Güçlendirdi”
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‹lk bafllarda hastanede yatarken psikolojik
olarak destek ald›m, ilaç kulland›m. Oradaki
psikologla konufltum, doktor kontrolünde
ilaçlar› da b›rakt›m. Kendime olan inanc›mla,

irademle, ailemin ve arkadafllar›m›n
deste¤iyle bu süreci atlatt›m. Önce içinizdeki
inanc›n›z›, iradenizi kaybetmeyeceksiniz, böyle
aflabiliyorsunuz. Serap Hocam›z “Seni örnek
hasta olarak gösteriyoruz” diyordu. Ben ayn›
bölümde yatt›¤›m hastalara moral veriyordum. 

PPrrootteezzlleerrii  ssiiggoorrttaa  kkaarrflfl››llaammaadd››  ssaann››rr››mm....
O dönemde sigorta, protezleri lüks s›n›f›na

koyuyordu. Bu çok büyük bir hatayd›, imkân›
olmayan insanlar eve mahkum yafl›yorlard›.
Üniversite yönetiminin ve çal›flma
arkadafllar›m›n deste¤iyle protezlerim yap›ld›.
fiimdi yasa de¤iflmifl bildi¤im kadar›yla, bu
sevindirici tabii. Ama sosyal güvencesi
olmayan insanlara da devletin yard›mc›
olmas› gerekiyor.

SSiizz  ddoo¤¤uuflflttaann  eennggeellllii  oollmmaadd››¤¤››nn››zz  iiççiinn
kkaabbuulllleennmmeekk,,  aall››flflmmaakk  ççookk  zzoorr  oollmmuuflflttuurr……

Elbette, ben 39 yafl›mda bu kazay›
geçirdim. Engellilerle ilgili duyarl› bir
insand›m ama insan kendi bafl›na gelmeden
anlam›yormufl. Hiçbir flekilde pes etmedim.
Her fleye ra¤men hayat devam ediyor ve
bununla yaflamaya al›flmam gerekiyordu. Önce
kendiniz için mücadele etmelisiniz. Kazadan
önce spor yapan, yüzen, çok yürüyen biriydim.

fiimdi bunlar› yapamamaktan dolay› içimde bir
ukde kald›. Ama flimdi baflka u¤rafllarla
zaman geçiriyorum. 

BBuu  ssüürreecciinn  eenn  zzoorr  kk››ssmm››  nneeyyddii  ssiizziinn  iiççiinn??
En zor k›sm›, bedenimin iki parças›n›

kaybettim. En güzel yan› ise gördü¤üm
destek. Ne kadar iyi insanlarla bir arada
oldu¤umu anlad›m. ‹ki metal parças› art›k
benim birer parçam oldu. Küçük k›z›m iki
yafl›nda, “bacaklar›m› getir” dedi¤imde
anl›yor, yere düfltüklerinde kald›r›yor, onun da
benimsedi¤ini görmek beni duyguland›r›yor. 

Çalışma Arkadaşı

Dilek Balkan

“1992’den buyana tanıyorum

Mahmut’u. Her zaman çok

dirayetlidir. İlk ambulansla

hastaneye getirdiklerinde

konuşuyordu, bilinçliydi,

inanamamıştık. Biz tüm

arkadaşlar duyar duymaz

hastaneye gitmiştik. DTCF’deki

arkadaşlık çok önemlidir.

Mahmut’a ilk kan arayışına

girdik, öğrencilerimiz de dâhil

olmak üzere çok çabaladık.

Hastane bize, bir yıllık stok

oluşturduğumuzu söyledi.

Protez ihtiyacı için de Fakültede

herkes elinden gelen katkıyı

sağladı.”
Çalışma Arkadaşı

Musa Ölmez

“11 yıldan fazladır arkadaşım.

İlk işe başladığım gün tanıdığım

Mahmut’la, kazadan sonraki

Mahmut arasında hiçbir fark

görmüyorum.”
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

1977 Bafra doğumlu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema

Bölümü’nü bitirdi. Böcek Yapım’da çeşitli reklam

filmlerinde yönetmen ve yönetmen yardımcısı olarak

çalıştı. "Vizontele" ve  "Vizontele Tuuba" filmlerinde

yardımcı yönetmen, "Organize İşler" filminde de post

prodüksiyon sorumlusu olan Baltacı, Cem Yılmaz ile

birlikte yönettiği "Hokkabaz" ve  "A.R.O.G" sinema

filmleriyle büyük başarı kazandı. 

Ali Taner
Baltac›

Hayat›mdaki Güzel fieylerin
Hemen Hepsine Sinmifl
Bir Ankara Kokusu Var”

“

SSiinneemmaa  ççooccuukklluukk  hheevveessii  mmiiyyddii,,  yyookkssaa
üünniivveerrssiittee  yy››llllaarr››nnddaa  mm››  ggeelliiflflttii??    

Asl›nda ben ressam olmak istedim hep. Bir
de siyaset ve tarih hep ilgimi çekmifltir. Liseyi
bitirdi¤imde ailem malum endiflelerle
akademiye girmeme karfl› ç›kt›. Ben de bir
sürü hukuk fakültesi tercihinin aras›na bir tane
RTS, bir de gazetecilik tercihi kondurdum.
Ama okula bafllad›¤›mda, benim için bir hayal
k›r›kl›¤›yd›. ‹lk bir buçuk y›l›m› Bilkent
Üniversitesi’nin sanat kütüphanesinde
geçirdim. Afl›kt›m. Ve sevdi¤im k›z› ders
aralar›nda on befl dakika görüyordum. Kalan
tüm gün ben ve sanat kitaplar›na kal›yordu.
Sonra radyo ç›lg›nl›¤› bafllad› ve okul
radyomuzun kurulmas›yla okula ilgim artt›.
Ankara Üniversitesi’nin 50. kurulufl y›l› için çok
say›da etkinlik düzenleniyordu ve Rektörlük
bunlar›n kay›t alt›na al›nmas›n› istedi. Böylece
ben ve befl arkadafl›m kamera asistan› olarak
e¤itim almaya bafllad›k. Kimse bize film çekin
demedi. Ama çekmeye bafllad›¤›m›zda
hocalar›m›z›n deste¤ini yan›m›zda bulduk. 

ÜÜnniivveerrssiitteeddeenn  mmeezzuunn  oolldduukkttaann  ssoonnrraakkii
ssüürreeççtteenn  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??

Ben daha mezun olmadan Ömer Faruk
Sorak birlikte çal›flmay› teklif etti. Apar topar
‹stanbul’a tafl›nd›m. Ve sonraki birkaç y›l
sadece çal›flt›m. O dönemki enerji ve inanc›ma
bugün hala g›ptayla bak›yorum. Birlikte
çal›flt›¤›m insanlar bana inand›, ben de
karfl›l›¤›n› vermek için çok emek verdim.
Birlikte klip çeken Ankaral›lardan, reklam ve
sinema dünyas›nda de¤er verilen
yönetmenlere dönüfltük. Ömer Faruk, Y›lmaz
Erdo¤an, Cem Y›lmaz. 

‹‹ssttaannbbuull’’aa  aall››flflmmaakk  zzoorr  oolldduu  mmuu??
Halâ zor benim için ‹stanbul’a al›flmak. On

iki sene olmufl ‹stanbul’a yerlefleli ama ben
halâ biraz yabanc› hissediyorum burada
kendimi.

AAnnkkaarraa’’ddaann  ‹‹ssttaannbbuull  nnaass››ll  ggöörrüünnüüyyoorrdduu??
‹‹ssttaannbbuull’’ddaann  AAnnkkaarraa  nnaass››ll  ggöörrüünnüüyyoorr??

Ankara’dayken, ‹stanbul’a gitme hayalim
yoktu. Aç›kças› hayalim, birlikte film yapt›¤›m
arkadafllar›mla birlikte devam edebilmekti.
Bunun nerede olaca¤› çok umrumda de¤ildi.
Ama flartlar öyle geliflmedi. fiu an hemen
hepimiz ‹stanbul’day›z. Sektörün farkl›

taraflar›nda farkl› görevlerle çal›fl›yoruz. Ama
birlikte çal›flma f›rsatlar›n› da yaratmaya
çal›fl›yoruz. De¤erli kurgucu dostum Mustafa
Prefleva bir gün bana, "Ankara’da para d›fl›nda
bir sürü de¤er var. Ankaral›larda görüyorsun
bunu. ‹stanbul’da hemen her fleyin parasal bir
de¤eri vard›r" demiflti. Ona kat›l›yorum. Halâ
biraz maddiyat d›fl› de¤erleriyle görüyorum
Ankara’y›. ‹stanbullu pek çok arkadafl›mdan
ayr›l›yorum bu anlamda. Ama flu bir gerçek ki,
‹stanbul’daki dinamizm, buradan Ankara’ya
bakt›¤›nda gerçekten çok durgun bir
manzarayla karfl›laflman›z› sa¤l›yor.

AAnnkkaarraa’’ddaann  ggeeççmmiiflfl  oollaannllaarr  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
nnaass››ll  yyaaflflaarr??  BBiirrbbiirrlleerriinnii  bbuulluurrllaarr  mm››??

Benim tecrübem, Ankara’dan gelenlerin
birbiriyle çok daha içten bir iliflki kurabildikleri
yönünde. Baflkalar› farkl› düflünebilir. Ama
Ankaral› olmakla ilgili güzel bir anektodum var
hep anlatageldi¤im. Ben, manzaral› bir yere,
örne¤in deniz k›y›s›, yeme¤e gitti¤imde
genelde manzaraya karfl› oturmam. O
sandalyenin çok taliplisi olur çünkü. Benden
daha çok arzu eden birisi otursun, ye¤lerim.
Yine böyle bir iflyeme¤i için bo¤aza gitmifltik.
Ben de s›rt›m› denize verip oturdum. Gruptan
daha yeni tan›flt›¤›m birisi bana "Ankaral›
m›s›n?" diye sordu. Ben de "do¤rudur" dedim.
"Ankaral›lar, hep denize s›rt›n› verir oturur.
Manzaraya k›ymet vermez" dedi. Ben de flöyle
cevaplam›flt›m: "Ben sizinle yeme¤e geldim.
Sizin söyleyeceklerinize manzaradan çok
de¤er vermem normal. Umar›m siz de
manzaraya çok dalmazs›n›z."

AAnnkkaarraa’’ddaa  nneeyyii  öözzllüüyyoorrssuunnuuzz??
Ailem halâ orada yafl›yor. Hepsi. En çok

onlar› özlüyorum tabi.  Bir de benim üniversite
dönemimin Ankara’s›n›. San›r›m en mutlu
günlerim onlard›. En güzel aflk da dostluk da
orada yafland›. Hayat›mdaki güzel fleylerin
hemen hepsine sinmifl bir Ankara kokusu
vard›r.

GGeellddii¤¤iinniizz  nnookkttaa  ppllaannllaarr››nn››zz››nn  nneerreessiinnddee??
Çok ötesinde ve çok gerisinde. Master

planlarla hareket etmem. Beni mutlu eden
fleylerin peflinden kofltum ve onlar beni bir
yere sürükledi. Annem evden ‘iyi insanlarla
karfl›lafl’ diyerek u¤urlard› beni okula.
Dünyan›n her yerinde bir sürü iyi insan var

benim tan›maktan ve paylaflmaktan mutluluk
duyaca¤›m. Demek ki ömür yettikçe yap›lacak
çok plan var daha. Ve çekmeden
duramayaca¤›m filmler.

SSiinneemmaa  sseekkttöörrüünnddee  ggeennçç  yyeetteenneekklleerree
yyeetteerriinnccee  ff››rrssaatt  ttaann››nn››yyoorr  mmuu  ssiizzccee??

Sinema, pek çok sektöre göre gençlerin
kendini ispat›na çok daha aç›kt›r. Her zaman
yeniye ve yenili¤e bir e¤ilim vard›r do¤as›nda.
Teknoloji, film yap›m›n› ve da¤›t›m›n› daha
demokratik k›ld›. ‹zlenmeye de¤er her ürün,
bugün, bir cep telefonuyla bile çekilebilir,
evde montajlanabilir ve internetten dünyayla
buluflabilir. Bunu ola¤anüstü de¤erde
görüyorum.

CCeemm  YY››llmmaazz  iillee  iikkii  öönneemmllii  pprroojjeeyyee  iimmzzaa
aatttt››nn››zz......  CCeemm  YY››llmmaazz’’››  yyöönneettmmeekk  mmii,,  CCeemm
YY››llmmaazz’’llaa  yyöönneettmmeekk  mmii  ddaahhaa  kkeeyyiifflliiyyddii??

Cem’le film setinde çal›flmak gerçekten
çok kolayd›r. O zaten setteki veya kurgudaki
yönetmenlikle o denli ilgili de¤il. Cem, daha
çok, tasarlay›p yazd›¤› dünya son fleklini
al›rken, bunda söz sahibi olabilmeyi

“Hokkabaz” ve “A.R.O.G” Filmlerinin yönetmeni Ali Taner Baltacı ile konuştuk...
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istedi¤inden yönetmenli¤i paylaflmak istedi.
Ben de bunu son derece sa¤l›kl› buluyorum.
Biz, her iki filmin tüm süreçlerinde ortaklafla
hareket ettik. 

BBööcceekk  YYaapp››mm  ""AAflflkk  TTeessaaddüüfflleerrii  SSeevveerr""ii
AAnnkkaarraa’’ddaa  ççeekkttii..  AAnnkkaarraa  aaflflkk  flfleehhrrii  oollaabbiilliirr  mmii??

Benim için öyledir. Ömer için de öyle oldu
geçmiflte, ekibindeki baflka de¤erli
arkadafllar›m için de.  Baflkalar› Ankara’ya
bak›nca genifl caddeler ve her yan› kaplam›fl
devlet binalar› görebilir ama ben kalenin
uçurumundan, sevdi¤i k›za papatya toplayacak
cesareti olup da onu vermeye cesareti
olmayan o çocu¤u görüyorum. Belki iç titreten
so¤u¤unda flehveti görmüyorum ama sat›n
al›nmam›fl duygular görüyorum.

""BBuu  ffiillmmiinn  yyöönneettmmeennii  bbeenn  oollmmaall››yydd››mm""
ddeeddii¤¤iinniizz  bbiirr  ffiillmm  vvaarr  mm››??

Bazen baz› filmleri izleyip, ben çeksem
daha iyi olurdu diye geçirebilirsiniz akl›n›zdan.
fiunu sormak laz›m kendine. Peki bu filmi
çekiyor olmak için bir y›l›n› daha feda etti¤ine
de¤er miydi?

""GGiiflflee  ffiillmmii""  vvee  ""ssaannaatt  ffiillmmii""  aayyrr››mm››nnddaa  ssiizz
hhaannggii  ttaarraaffttaass››nn››zz??

‹lla bir tan›mlama yapacaksak, ben ‘ara
türcü’ olarak adland›r›r›m kendi bak›fl›m›. En
çok da böylesi filmleri izlemekten hofllan›r›m.
O anlamda Hokkabaz, benim istedi¤im tarza
en yak›n çal›flmamd›r. ‹nsanlar›n film yapmaya
hangi saikle karar verdiklerini önemsiyorum.
Elbette konunuz ilginç olmal›. Ama flöyle bir
film yapsak tutar diye yola ç›k›lan filmlerin,
k›sa vadede seyirci bulsa bile-ki bu hesap da
pek çok zaman tutmuyor- kal›c› bir de¤eri
olmad›¤›n› düflünüyorum. Hayata, insana,
topluma dair bir derdiniz varsa ve bunu

sinema yoluyla ifade ediyorsan›z,
de¤erli bir film yapmaya çok
yak›ns›n›zd›r bence. Ama bir
yap›mc› bulmaya da bir o kadar
uzak olabilirsiniz bu yolla.
Sektörümüzdeki yap›mc›lar›n
ekseriyeti projelere dar bir ticari pencereden
bakmak e¤ilimindeler.

DD››flflaarr››ddaann  bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa  rreekkllaamm
yyöönneettmmeennllii¤¤ii  ddaahhaa  ee¤¤lleenncceelliiyymmiiflfl  ggiibbii  ggeelliiyyoorr....

Oysa de¤il... Bir gün bir reklam setinde
reklam ajans›ndan bir metin yazar› arkadafl›m;
"Film setiyle reklam seti aras›nda ne fark var
sence" diye sormufltu. "Film setinde kararlar›
ben verir, sonuçlar›ndan da ben sorumlu
olurum. Burada ise sorumluluk yine bende
ama kararlar› ben veriyorum diyemem her
zaman" diye cevap vermifltim. Özgür
b›rak›ld›¤›mda çok daha yüksek performans
gösteririm. 

TTaamm  bbiirr  ddiizzii  çç››llgg››nnll››¤¤››  yyaaflflaann››yyoorr,,  ssiizziinn  ddiizzii
yyöönneettmmeennllii¤¤ii  pprroojjeenniizz  oolldduu  mmuu  yyaa  ddaa  iilleerrlleeyyeenn
ggüünnlleerrddee  oollaaccaakk  mm››??

Hiç dizi çekmedim. Ama yazm›fll›¤›m var.
TV dizileri, sektörün ayakta kalmas› ve çok
say›da çal›flan›n hayat›n› idame ettirmesi için
de¤erli bence. Ama flu bir gerçek ki ayakta
duracak hali olmayan ekiplerle sektör ayakta
kalamaz. ‹flkenceye dönen uzun ve aral›ks›z
çal›flmalar›n, kaliteyi yakalamas› mümkün
de¤il. Ben projelerden heyecanlan›r›m. Bu
projelerin türü veya mecras›n› o kadar
önemsemem. Çok say›da dizi teklifi ald›m,
al›yorum. Ama “bu projeyi ben hayata
geçirmeliyim” dedi¤im bir dizi projesi ile
henüz karfl›laflmad›m.

YYeennii  bbiirr  ssiinneemmaa  pprroojjeessii  vvaarr  mm››??

Zülfü Livaneli’nin ‘Son
Ada’ adl› roman›ndan,
‹LEF’ten dönem arkadafl›m
Muzaffer Ç›nar ile birlikte

uyarlad›¤›m›z ‘ADA’ adl› bir sinema
filmi üzerine çal›fl›yorum flu an. Yaz aylar›nda
çekmeyi planl›yorum. Ve bir de kapsaml›
belgesel film projem var. Konusu Yezidiler.
‹lginç, yeni bir pencereden bak›yor konuya.
Eylül-Ekim aylar›nda çekece¤im onu da.

YYaapptt››¤¤››nn››zzddaa  ""ttaammaamm  aarrtt››kk  bbaaflflaarrdd››mm""
ddiiyyeebbiilleeccee¤¤iinniizz  bbiirr  pprroojjee  vvaarr  mm››  aakkll››nn››zzddaa??

Yak›n tarihimizle ilgili bir üçleme projem
var. Esprili de bir ad› var üçlemenin. Kulak,
Burun, Bo¤az... Benim kiflisel deneyimimi de
ülkemin yaralar›na bak›fl›m› da kaps›yor bu
film öyküleri. Onlar› çekmeyi baflar›rsam,
benim için sinema yapmak daha anlaml›
olacak.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ‹‹lleettiiflfliimm  FFaakküülltteessii
mmeezzuunnuu  oollmmaakk  sseekkttöörrddee  bbiirr  aavvaannttaajj  mm››??

Ankara’da üniversiteli olmak çok de¤erli.
‹stanbul’la k›yasland›¤›nda harala güreleden
uzak, zaman›n edebiyle akt›¤› bir yer Ankara.
‹LEF’in Mülkiye temelleri de güçlü bir
formasyon e¤itimi alman›z› sa¤l›yor.
Akademisyen ve ö¤rencilerin, arabalar›n›
sergilemek yerine, okuduklar›n› tart›flt›klar› bir
okuldu ‹LEF. Hala da öyledir. ‹stanbul’da
sektörün yan›bafl›nda olmak ifl bulmay›
kolaylaflt›r›yor belki ama üniversitedeki
zaman›n› e¤itim ve üretime ay›ran çok say›da
‹LEF’linin, sektörde ara eleman olmak yerine
yarat›c› kalemlerde parlad›¤›n›, söyleyecek
daha fazla sözü olan profesyonellere
dönüfltü¤ünü mutlulukla izliyorum. Konu ifl
bulmak olunca, bizler malesef hep
dezavantajl› bafll›yoruz. 

‹‹LLEEFF’’ttee  uunnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??
‹LEF benim için en önce Bülent Özkam

demek. Beni okula ba¤layan tüm üretimlerde
deste¤im ve dostum oldu. Rahmetli Erol Mutlu
hocam, tan›m›fl olmaktan sonsuz mutluluk
duydu¤um biriydi. Bülent Çapl›, Mehmet
Sobac› ve Emin Özdemir ‹LEF’i benim için özel
k›lm›fl di¤er isimlerden birkaç›.

GGeennçç  iilleettiiflfliimmcciilleerree  öönneerriilleerriinniizz??
‹letiflimci gibi genel bir ismin

faydas›zl›¤›n›n fark›na varmalar›n› öneririm.
Bizim okulumuz biraz genelleyici o anlamda.
Okul döneminde yönelimlerini iyi tart›p,
yapmak istediklerinin peflinde koflmak yarar
getiriyor. Ben, bugün elde etti¤im f›rsatlar›n
bafllang›c› olarak; hiç bir beklenti tafl›maks›z›n,
sadece film yapmak iste¤iyle yapt›¤›m ve
takdir edilen k›sa filmlerimi görüyorum. Daha
okulu bitirmeden, ümit vaat eden bir sinemac›
olarak görülüp ‹stanbul’dan teklifler almam,
sonras›nda profesyonel yaflama bafllad›¤›mda
gelece¤in yönetmeni olarak görülüp ayr› bir
yere konmam hep bu haz›rl›¤›n eseri oldu.
Genç arkadafllar›ma, birfleyler paylaflmaktan,
birlikte üretmekten zevk ald›klar› arkadafllar›
ile bir araya gelmelerini, haz›r daha ö¤renci
olman›n özgürlüklerine sahipken birlikte daha
çok üretmelerini öneririm. 

“Hayata, insana,

topluma dair bir

derdiniz varsa ve

bunu sinema

yoluyla ifade

ediyorsanız, değerli

bir film yapmaya

çok yakınsınızdır”

“Zamanın edebiyle

aktığı bir yer

Ankara”
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Miniklerin Sergisinin
Ev Sahibiydik

TTürkiye Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Merkez
Birli¤i ve Ankara Üniversitesi iflbirli¤iyle,

soykütü¤üne üye iflletmelerde yaflayan
çocuklar›n bak›fl aç›s›yla süt s›¤›rc›l›¤›
iflletmeleri ve süt s›¤›rc›l›¤›n›n, çocuklar›n
hayatlar›ndaki yerini anlatmak amac›yla ilki
geçen y›l düzenlenen Resim ve fiiir
yar›flmas›nda dereceye giren çocuklara
ödülleri, 10 fiubat 2011 tarihinde Rektörlükte
düzenlenen törenle sunuldu.

Yar›flman›n 10-12 yafl kategorisinde
birincili¤i Zeliha Tüzün, ikincili¤i Gülsüm

Y›ld›ran, üçüncülü¤ü ‹lyas Durur al›rken,
mansiyon ödülleri de Alim Turgut, Hakk› Kale
ve Bayram Y›lmaz’a verildi. 7-9 yafl grubunda
ise birinci ‹smail Koflar, ikinci Mehmet Ç›rak
ve üçüncü Ramazan Kayaalp oldu. Bu
kategoride de Mustafa Bayraktar, ‹smail
Erdem ve Hasan Mefle mansiyon kazand›.

fiiir yar›flmas›n›n 10-12 yafl kategorisinde
de Ça¤layan Deniz birinci, Yaflar Demir ikinci,
‹brahim Alabafl üçüncü oldu. Bu kategoride
‹brahim Kocab›y›k, Abdi Yanmad›k ve Ayd›n
Can mansiyon ald›. 7-9 yafl kategorisinde

Hasan Mefle birinci, Mustafa Saban ikinci,
Salih Demirtafl üçüncü oldu. Ahmet Kaçar,
Abdullah Demir ve Kadir Korkak mansiyon
kazand›.

Ödül törenine kat›larak bir konuflma yapan
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. N. Yasemin O¤uz,
yar›flman›n iki y›ld›r Üniversitemizin
katk›lar›yla düzenlendi¤ini, bu haliyle
gelenekselleflti¤ini söyledi. Minik ö¤rencilerin
gelece¤in Ankara Üniversitelisi olacaklar›n›
kaydetti.

AAnkara Üniversitesi Fikri ve S›nai Haklar
Araflt›rma Uygulama Merkezi (F‹SAUM),

1 fiubat 2011 tarihinde Ankara Barosu Fikri
Mülkiyet Kurulu ve Türk Patent Enstitüsü
Baflkanl›¤› ile birlikte Ankara Barosu E¤itim ve
Kültür Merkezi’nde "Avrupa Marka Korumas›"
konulu bir panel düzenledi. Panel, Türk Patent
Enstitüsü Baflkanl›¤› ve Alman Uluslararas›
Hukuki ‹flbirli¤i Vakf›’nca yürütülen "S›nai
Haklar›n Yürütme ve Uygulamas›n›n
Güçlendirilmesi için Türkiye'nin
Desteklenmesi" konulu Avrupa Birli¤i
Efllefltirme Projesi kapsam›nda
gerçeklefltirildi. 

F‹SAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu O¤uz’un
oturum baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü Panelde
Philippe von Kappf  "Topluluk Markalar›", Prof.
Dr. Franz Hacker ise "Marka ‹hlal Davalar›nda
Zarar›n Hesaplanmas›" konular›nda tebli¤
sundu. 

Topluluk ‹ç Pazar Uyum Ofisi’nde görev
yapmakta olan Philippe von Kappf, özellikle
Topluluk Markas›na yap›lan Türk baflvurular›
örnekleriyle, baflta Fikri ve S›nai Haklar
Mahkemeleri Hakimleri, ö¤retim üyeleri,
avukatlar ve ö¤rencilerden oluflan
kat›l›mc›lar›n ilgisini toplad›. Ayn› zamanda
Alman Federal Patent Mahkemesi hakimi de

olan Prof. Dr. Franz Hacker’›n sundu¤u "Marka
ihlal davalar›nda zarar›n hesaplanmas›"
konusu, kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük bir
ilgiyle izlendi ve konuyla ilgili çeflitli görüfller
ileri sürüldü. 

Panele kat›lan konuflmac›lar, yine proje
kapsam›nda 3-4 fiubat 2011 tarihlerinde Türk
Patent Enstitüsü'nde düzenlenen "Avrupa
Birli¤i Üyeli¤i Öncesi ve Sonras› Marka
Hukukundaki Sorunlar" konulu seminere de
katk› sa¤lad›lar.

F‹SAUM’dan

Avrupa
Marka
Korumas›
Paneli
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Çocuk ve Gençlik
Edebiyat› Etkinlikleri

Düzenleyece¤iz
AAnkara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik

Edebiyat› Uygulama ve Araflt›rma Merkezi
ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürdü¤ü’nün, ortaklafla
çocuk ve gençlik edebiyat› etkinlikleri
düzenlemesi konusunda iflbirli¤i yapmas›n›

içeren protokol imzaland›. Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nde 9 fiubat 2011 tarihinde
imzalanan protokolü Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ile Kültür Bakanl›¤› ad›na Genel Müdür
Prof. Dr. Onur Bilge Kula imzalad›. 

Protokol kapsam›nda her iki kurum
ortaklafla olarak; yurdumuzun de¤iflik
bölgelerinde çocuk ve gençlik kitaplar›
flenli¤i/haftas›/günleri düzenleyecek; çocuk ve
gençlik edebiyat›n› tan›tmak, okuma kültürünü
yükseltmek ve nitelikli çocuk ve gençlik
kitaplar› seçmelerine yard›mc› olmak
konular›nda yurttafllar› bilinçlendirmeye
yönelik yazar ve çizerlerle birlikte seminerler,
konferanslar düzenleyip e¤itici çal›flmalar
yapacak; yazar ve çizerlerle okuru
buluflturmak amac›yla, il kültür müdürlükleri
ve il/ilçe milli e¤itim müdürlükleri ile iflbirli¤i
yaparak kütüphane ve okullarda söylefliler ve
imza günleri düzenleyecek.

1769-1854 y›llar› aras›nda yaflayan
Venezuela’l› entelektüel Simon Rodriquez’in
büstü, 28 fiubat 2011 tarihinde düzenlenen
törenle Ankara Üniversitesi Latin Amerika
Çal›flmalar› Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi’nin (LAMER) bahçesindeki yerini ald›. 

Latin Amerika toplumu üzerine olan derin
bilgisiyle dikkati çeken ve çok say›da Latin
Amerika ülkesinde okullar aç›p ö¤retmenlik
yapan, ayn› zamanda da Latin Amerikal›
devrimci lider, devlet adam› Simon Bolivar’›n
ö¤retmeni olan Rodriques’in büstünün LAMER
bahçesine yerlefltirilmesi için düzenlenen
törene, çok say›da Latin Amerika ülkesinin
ülkemizdeki temsilcileri, Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ve ‹spanyol Dili ve Edebiyat›
Anabilim Dal› ö¤rencileri kat›ld›.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, LAMER’in bahçesine, Latin Amerika’n›n
devlet ve düflün insanlar›n›n büstünün
konulmas›yla ilgili bir gelenek olufltu¤unu,
insanl›¤a ›fl›k tutan Simon Bolivar’›n

ö¤retmeninin büstünü de burada görmenin
bizim için mutluluk oldu¤unu söyledi. Bu
olana¤› tan›d›¤› için Venezuela Büyükelçisi
Raul Jose Betancourd Seeland’a teflekkür
etti¤ini de belirten Prof. Dr. Talu¤, "Bu merkez
çok güzel ifller yap›yor ama bu çal›flmalar›n
arkas›nda Latin Amerikal› Büyükelçiler var.
Onlar bize bu çal›flmalar›n ›fl›¤›n› veriyor"
dedi. Prof. Dr. Talu¤, Merkez içine iki ayr›
köfle daha yap›lmas›n›, birine, buray› ziyaret
ederek bizimle birlikte olan Latin Amerikal›
devlet ve bilim insanlar›n›n geliflinde yaflanan
an›lar›, di¤erinde de bizimle birlikte çal›flan,
LAMER’e güç veren büyükelçilerin foto¤raf›n›n
konulmas›n› istedi.

Büyükelçi Raul Jose Betancourd Seeland
da Türkiye’deki Latin Amerikal› büyükelçilerin
iki evi bulundu¤unu, birinin Türk D›fliflleri
Bakanl›¤›, di¤erinin de LAMER oldu¤unu
söyledi. Simon Rodriquez’in bir pedagog ve
düflünür oldu¤unu belirten Seeland, onun
Latin Amerika üzerine olan derin bilgisiyle

tan›nd›¤›n›, Latin Amerika’n›n kurtar›c›s›
Simon Bolivar’›n ak›l hocas› ve ö¤retmeni
oldu¤unu kaydetti.

LAMER Müdürü Prof. Dr. M. Necati Kutlu
da, Simon Rodriquez’in, yaflam›n›, Latin
Amerika insanlar›n›n e¤itimine adam›fl, onlar›
ayd›nlatmaya çal›flm›fl biri oldu¤unu, daha
mesle¤inin bafl›nda aç›k fikirleriyle dikkatleri
çekti¤ini; soran, muhakeme eden, sorgulayan
gençler yetifltirmeyi hedefledi¤ini ve bu
tutumunun da ona Simon Bolivar’›n ö¤retmeni
olma unvan›n› kazand›rd›¤›n› söyledi.
Yaflam›n›n son döneminde tüm Latin Amerika
bölgesinde okullar açt›¤›n›, e¤itim sisteminin
kurulmas›na çal›flt›¤›n› da anlatan Prof. Dr.
Kutlu, "Açt›¤› okullarda sadece teorik e¤itimle
yetinmemifl, ö¤rencilerin inflaat ve tar›m gibi
yetkinliklerinin olmas›n› sa¤lam›flt›r. K›z ve
erkek çoçuklar›n birlikte e¤itim almalar›n›
savunmufl, bunun nedenini de erkeklerin
k›zlara sayg› duymas›, k›zlar›n da erkeklerden
çekinmemeleri fleklinde aç›klam›flt›r" dedi.

Simon Rodriquez’in
Büstü LAMER’de

AAnkara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
(‹LEF), k›sa film ve belgesel dal›nda

ald›¤› ödüllere bir yenisini ekledi. ‹LEF son
s›n›f ö¤rencilerinden Serdar Çetinkaya,
Araf belgeseli ile Fatih Üniversitesi’nin bu
y›l dördüncüsünü düzenledi¤i k›sa film
yar›flmas› olan Kristal Klaket’in belgesel
dal›nda ikincilik ödülünü ald›.

Araf, 1999 y›l›ndan günümüze dek
Batman'da yaflanan kad›n intiharlar›n›
kent, kimlik ve özgürlük ekseninde ele
al›yor. 

‹LEF’e
K›sa Film
Ödülü
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SStanford Üniversitesi emekli Fizik Profesörü
Prof. Dr. Helmut Wiedemann,

Üniversitemiz H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü’nün davetlisi olarak 1-25 fiubat
2011 tarihleri aras›nda Üniversitemizin
konu¤u oldu. Parçac›k H›zland›r›c›lar› ve
Sinktotron Ifl›n›m› üzerine klasikleflmifl
kitaplar›n yazar› olan Prof. Wiedemann ayn›
zamanda dünyadaki birçok h›zland›r›c›
tesisinin kurulmas› ve iflletmeye al›nmas›nda
gerek proje direktörü, gerekse dan›flman
olarak görev yapt›. Prof. Wiedemann halen
Üniversitemizce koordine edilen Türk
H›zland›r›c› Merkezi projesinin Uluslararas›
Bilimsel Dan›flma Komitesi üyesi.  

Prof. Wiedemann, Üniversitemizde
bulundu¤u süre içinde Türk H›zland›r›c›
Merkezi üyesi 30 lisansüstü ö¤renciye
Parçac›k H›zland›r›c›lar› ve Ifl›n›m
Kaynaklar›n›n fizi¤i ve tasar›m› üzerine 60
saat süreyle terorik ve uygulamal› dersler
verdi. Ayr›ca, Türk H›zland›r›c› Merkezi
kapsam›nda tasar›m çal›flmalar› yürütülen
Sinkrotron Ifl›n›m› Tesisi tasar›m
çal›flmalar›nda ortaya konulan sonuçlar›
inceleyerek ilgili proje üyeleri ile

çal›flmalar›n›n devam›na yönelik
de¤erlendirmelerde bulundu. Prof.
Wiedemann ayn› zamanda Üniversitemiz
Gölbafl› kampus alan› içinde kurulum
çal›flmalar› sürdürülen h›zland›r›c› tesisinde
incelemelerde bulundu. Ülkemizi bilimsel
etkinlikler kapsam›nda üçüncü kez ziyaret
eden Prof. Dr. Helmut Wiedemann, 22 fiubat
2011 tarihinde de Üniversitemiz 100. Y›l
Salonunda verdi¤i "Synchrotron Radiation in
Science and Technology" konulu
konferans›nda sinkrotron ›fl›n›m kaynaklar›n›n
dünyadaki durumunun yan›s›ra, bu kaynaklar›n
malzeme fizi¤i, atom ve molekül fizi¤i,
biyoloji, kimya, jeoloji, ilaç gelifltirme, yer
bilimleri, adli bilimler, arkeoloji, t›p, ilaç
gelifltirme, otomotiv, çevre, at›k temizleme ve
birçok disiplinleraras› Ar-Ge alan›nda
kullan›m›na örnekler verdi ve sorular üzerine
ülkemizde kurulmas› düflünülen sinkrotron
›fl›n›m› tesisinin yap›s› ve önemine iliflkin
de¤erlendirmelerde bulundu. Konferans›n
ard›ndan Rektör Dan›flman› Prof. Dr. Esin Ak›
taraf›ndan Prof. Wiedemann’a Üniversitemizi
ziyareti ve Türk H›zland›r›c› Merkezi Projesi’ne
yapt›¤› katk›lar için bir plaket sunuldu.   

Helmut
Wiedemann
Ö¤rencilere

Konferans
Verdi

Diyanet ‹flleri Baflkan›
Üniversitemizde

DDiyanet ‹flleri Baflkan› ve ayn› zamanda
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mehmet Görmez,
atanmas›n›n ard›ndan kendisini ziyaret ederek
kutlayan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile
‹lahiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Nesimi

Yaz›c›’ya iade-i ziyarette bulundu.
Üniversitemiz Rektörlü¤ü’nü 23 fiubat 2011
tarihinde ziyaret eden Baflkan Prof. Dr.
Görmez’e , Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. M.
Emin Özafflar da efllik etti.

Prof. Dr. Esin Ak› Prof. Dr. Esin Ak› Prof. Dr. Helmut Wiedemann

TTürkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Avukat
Vedat Ahsen Coflar; TBB Baflkan›

oldu¤unda kendisine tebrik ziyaretinde
bulunan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’a iade-
i ziyarette bulundu. 11 fiubat 2011 tarihinde
Rektörlük makam›nda gerçekleflen nezaket
ziyaretinde karfl›l›kl› iyi niyet ve baflar›
dilekleri sunuldu.

Türkiye
Barolar
Birli¤i
Baflkan›’n›n
Ziyareti
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AAnkara Üniversitesi’nin önderli¤inde
Ankara Valili¤i, K›z›lcahamam ve

Çaml›dere Kaymakaml›klar›, K›z›lcahamam
Belediyesi ve Jeolojik Miras› Koruma
Derne¤i’nin (JEM‹RKO) ortak giriflimi olan ve
ülkemizin ilk jeopark›n› kurma amac›ndaki
K›z›lcahamam-Çaml›dere Jeopark Projesi’nin
yol haritas›, 1 fiubat 2011 tarihinde
K›z›lcahamam’da düzenlenen toplant›yla
gözden geçirilerek de¤erlendirildi.

Toplant›da bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
uzun soluklu bu proje kapsam›nda bölgede
her kesim ile beraber çal›flman›n önemine
dikkat çekti ve Üniversite olarak, toplumsal
sorumluluk gere¤i jeopark projesine sahip
ç›kt›klar›n› ve kararl›l›kla sonuna kadar
götürmeye niyetli olduklar›n› kaydetti. Türkiye
için bir ilke imza at›ld›¤›n› da belirten Prof. Dr.
Talu¤, "Jeopark Türkiye için geç kal›nm›fl bir
olgu. Türkiye, jeolojik miras aç›s›ndan çok
zengin bir ülke. Bu miras› korumak ve
tan›tmak, bu mirastan yararlanarak çevredeki
insanlar›n ekonomilerine katk›da bulunmak
laz›m" diye konufltu.

Ankara Vali Yard›mc›s› Y›ld›r›m Uçar da
K›z›lcahamam ve Çaml›dere bölgesinin Ankara
ilinde turizm de¤erleri aç›s›ndan önemli yere
sahip oldu¤unu, Ankara Ünivesitesi ve
JEM‹RKO ile el birli¤i içinde çal›flma yaparak
k›za zamanda büyük mesafe al›naca¤›n›
söyledi.

K›z›lcahamam Belediye Baflkan› Coflkun
Ünal ise Jeopark›n, Ankara Üniversitesi’nin

katk›lar› ile 15 ayda sa¤lam temellere dayal›
olarak baflar›l› bir flekilde devam etti¤ini
belirtti. Ünal, jeopark›n isminin büyüdü¤ünü
ancak art›k somut fleyler görülmesi
gerekti¤ini, projenin sadece bölgeye de¤il
ülkeye de katma de¤er sa¤layaca¤›n› kaydetti.

Çaml›dere Kaymakam› Ayd›n Erdo¤an ise
Jeopark›n Digne Bildirgesi ve çevre koruma
kavram› ile ortaya ç›kt›¤›n›, Valilik, Ankara
Üniversitesi ve JEM‹RKO’nun katk›lar› ile
sürdürülebilir bir kalk›nma modeli olarak
bölgeye hayatiyet kazand›raca¤›n›, çok fazla
para harcanmadan bölgeden göçü
önleyece¤ini ve yeni ifl alanlar›
aç›labilece¤ini, finans ve e¤itim çal›flmalar›
için genifl kat›l›m›n gerekti¤ini belirtti.

K›z›lcahamam Kaymakam› Mustafa Çit de
bölgedeki turistik de¤erler yan›nda, tespit
edilen jeositlerin tanzim edilerek turizme
aç›lmas›n›n önemine iflaret etti.

JEM‹RKO Baflkan› Prof. Dr. Nizamettin
Kazanc› da dünyadaki jeopark örnekleri ve
K›z›lcahamam-Çaml›dere jeopark› süreci ve
beklentiler konusunu anlatt›. Jeopark, Jeolojik
Koruma, Jeolojik Miras vb. konular›n yasal
mevzuat›m›zda olmad›¤› gibi, haz›rlanan
"Do¤a ve Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma" yasa
tasla¤›nda da bulunmad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Kazanc›, "Bununla birlikte, jeopark ve do¤al
güzellikleri koruma hususunda yasal engel
yoktur ve insiyatif kullanarak, sorumluluk
alarak, en önemlisi yöre insan›n› bu yönde
teflvik ederek sonuç almak mümkündür" dedi.

Sunumlar›n ard›ndan, kat›l›mc›lar

aras›ndaki, proje kapsam›nda bulunan
köylerin muhtar ve dernek baflkanlar›
tan›t›larak proje hakk›ndaki görüflleri al›nd›.
Bu ba¤lamda yerel halk›n bilgilendirilmesi ve
fark›ndal›k yarat›lmas› konusu vurguland›.

Çaml›dere Do¤a Derne¤i yöneticileri ise
yerel halkla beraber okullarda da ö¤rencilerin
proje hakk›nda bilgi sahibi yap›lmas›
konusundaki görüfllerini sundular. Dernek
yöneticilerinin, bir sonraki çal›fltay›n
Çaml›dere’de yap›lmas› fikri de kabul gördü.

Çal›fltay›n konuklar›ndan biri de Ankara
Kanuni Lisesi co¤rafya ö¤retmeni Hacer
Güldal ve ö¤rencileriydi. Ekim 2010’da Kanuni
Lisesi ö¤rencileri, ö¤retmenleriyle birlikte
ilçeye gelerek jeopark duraklar›n› gezmifl ve
konuyla ilgili olarak bilgi alm›fllard›.

Ayn› günün ö¤leden sonras›, TÜB‹TAK
"Uygulamal› Jeopark ve Jeolojik Miras
Projesi" 2. dönem çal›flmalar› kapsam›nda
Prof. Dr. fiükran fiahin taraf›ndan "Do¤a
Koruman›n Yasal ve Estetik Dayanaklar›"
konulu konferans verildi.

Jeopark’›n Yol
Haritas› Tart›fl›ld›

AAnkara Üniversitesi’nde Politik Psikoloji
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi kuruldu.

Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü`ne ba¤l›
kurulan merkezin çal›flma usul ve esaslar›na
iliflkin yönetmelik, Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

Politik Psikoloji Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi; "toplumsal düzeyde politik tutum,
tercih ve davran›fllar›n anlafl›lmas›n›, tutum ve
davran›fllar›n alt›nda yatan güncel, tarihsel
süreçlerin ayd›nlat›lmas›n›, politik durumun
toplum ruh sa¤l›¤› üzerine etkinliklerini
belirlemeyi" amaçl›yor.

‹lgili bilim alanlar›nda baflar›l› bilim insan›
ve akademisyen yetifltirilmesine destek
olmay› planlayan merkez, sosyal dinamiklerin
politik psikoloji aç›s›ndan aç›klamalar›n›

yapmay› ve bu konuda halk›n
bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini
sa¤lamay› hedefliyor.

Merkez, liderlik konumunda bulunan
kiflilerin politik inançlar›n› ve davran›fllar›n›,
tav›r ve tutumlar›n›, enformasyon süreçleri
içerisindeki paylar›n›, bilifllerini izleyecek ve
bu kiflilerin toplumla karfl›l›kl› iliflkilerine
temel oluflturan psikolojik motivasyonlar›
belirleyecek.

Ulusal ve uluslararas›, resmi veya özel
kurum, kurulufl ve sivil toplum örgütleriyle
iflbirli¤i halinde çal›flacak olan Merkez,
toplumsal, kültürel, endüstriyel at›l›mlar
yap›labilmesi yolundaki her türlü engellerin
psikolojik yaklafl›mlar ile ortadan
kald›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yapacak. 

Politik
Psikoloji

Uygulama
ve

Araflt›rma
Merkezi
Kuruldu
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ÜÜnlü psikoloji duayeni Prof. Dr. Neriman
Samurçay, Dil ve Tarih-Co¤rafya

Fakültesi’nin kuruluflunun 75. y›ldönümü
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen toplant›yla
an›ld›. "DTCF Psikoloji Bölümü ve Prof. Dr.
Neriman Samurçay" bafll›kl› toplant›ya kat›lan
Prof. Dr. Samurçay’›n ö¤rencisi olmufl
psikologlar ve birlikte çal›flt›¤› bilim insanlar›,
an›lar›n› ve ondan etkilendikleri yönleri
anlatt›lar.

Toplant›ya kat›larak bir konuflma yapan
DTCF Dekan› Prof. Dr. Rahmi Er, DTCF’nin 75
y›ll›k sürede ülkemize ve dünya bilimine çok
say›da bilim insan› kazand›ran sayg›n bir
kurum oldu¤unu, Prof. Dr. Neriman
Samurçay’›n da DTCF’ye sayg›nl›k kazand›ran,
DTCF’yi cumhuriyet ç›nar› haline getiren
hocalardan oldu¤unu belirtti. Prof. Dr. Er;
"Onlar› iyi bilmeli ve genç kuflaklara
aktarmal›y›z. Prof. Dr. Samurçay, pek çok
yönden örnek bir bilim insan›d›r. Her zaman
yeniliklere aç›k, ö¤rencilerini ay›rmadan
kucaklayan, yüre¤i insan sevgisiyle dolu
biridir" dedi.

Ö¤rencilerinden Doç. Dr. Ülgen Okyayuz,
Prof. Dr. Gülten Sever, Prof. Dr. Nefle Erol,
Zeynep Gülçat, Dr. Nedret Öztan, Sevgin
Esemenli, Prof. Dr. Bilsen Erden, Psk. fiule
Duruar›, Doç. Dr. fiennur K›fllak ile k›z› Rengin
Samurçay ve birlikte çal›flt›¤› ö¤retim üyeleri
Prof. Dr. Ali Dönmez, Prof. Dr. Selim
Hovardao¤lu ve Prof. Dr. Nebi Sümer ile

fifiubat ay› içerisinde Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤; Kosova, Ekvator Cumhuriyeti,

Birleflik Arap Emirlikleri ve Japonya’n›n
Ankara Büyükelçilerini makam›nda a¤›rlad›.
Kosova’n›n Ankara Büyükelçisi Bekim Sejdiu,
Ekvator Cumhuriyeti Büyükelçisi Augusto
Alejandro Saa Corriere ve  Birleflik Arap
Emirlikleri Büyükelçisi Khaled Khalifa
Abdullah Rashed Al Mualla nezaket
ziyaretinde bulundular.  Büyükelçilere Ankara
Üniversitesi’nin uluslararas›laflma
kapsam›nda att›¤› önemli ad›mlar hakk›nda
bilgi veren Prof. Dr. Talu¤; en yak›n zamanda
akademik iflbirliklerini hayata geçirmek
nedeniyle de bir araya gelebilme
temennisinde bulundu. Ekvator Cumhuriyeti
Büyükelçisi ayr›ca, ülkelerindeki Flasco yüksek
ö¤retim kurumunun Üniversitemizle iflbirli¤i
yapma arzusunu Prof.Dr. Talu¤’a iletti.

JJaappoonn  BBüüyyüükkeellççiissiinnddeenn  VVeeddaa  ZZiiyyaarreettii
Görev süresinin dolmas› sebebiyle

ülkemizden ayr›lacak olan Japonya Ankara
Büyükelçisi Nobuaki Tanaka ise Rektör Prof.
Dr. Cemal Talu¤’a veda ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, iki ülke aras›ndaki s›cak iliflkilerin,
akademik iflbirlikleriyle daha da geliflmesinin
önemi vurguland›.

"Cumhuriyetle Büyüyen Kad›n Neriman
Samurçay" kitab›n›n yazar› Bircan K›rlang›ç
fiimflek an›lar›n› anlatt›.

Prof. Dr. Samurçay’›n, gerçek bir ayd›n,
ö¤rencilerinin akademik hayata bafllamas›
yönünde olanaklar tan›yan, onlar›n
gerekti¤inde yurt d›fl›na ç›kmas› için özveride
bulunan, paylafl›mc›, rekabete girmeden
sonuç almay› düflünen, sanatsever, gerçek bir
Cumhuriyet kad›n›, bilimle sanat› birlefltiren,
fliiri seven ve ayn› zamanda flair, ö¤rencilerine
ve dostlar›na evini s›k s›k açan, toplumun her
kesiminden dostlar› olan bir bilim insan›
oldu¤unu söylediler.

Son olarak konuflan Prof. Dr. Samurçay da
fliirin kendisi için çok önemli oldu¤unu,
DTCF’nin de kendisine çok fley katt›¤›n›, bu
Fakülteye çok fley borçlu oldu¤unu söyledi.
"‹yi ki DTCF var" dedi.

PPrrooff..  DDrr..  NNeerriimmaann  SSaammuurrççaayy  kkiimmddiirr??
Türkiye'de psikolojinin duayenlerinden biri

olan Prof. Dr. Samurçay; Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra,
doktoras›n› psikoloji dal›nda yapt›. Paris'te
klinik psikoloji, Rorschach Testi ve benzer
projektif testler üzerine ayr›nt›l› çal›flmalar
yürüttü. 1988 y›l›nda Ankara Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi'nde bölüm baflkan› oldu ve
emekli oluncaya kadar bu görevi sürdürdü.
Prof. Dr. Neriman Samurçay’›n Sanatta
Psikanaliz ad›nda bir de kitab› bulunuyor.

Neriman
Samurçay

DTCF’deydi

“Cumhuriyetle
Büyüyen Kad›n

Büyükelçilerden
Nezaket Ziyaretleri

”
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Kenter ve Halman
Türk’ün Aflk›n›” Anlatt›“

OOyuncu Y›ld›z Kenter ve Prof. Talat Halman,
14 fiubat 2011 tarihinde Üniversitemizde

düzenledikleri etkinlikle "Tarihten Günümüze
Türk Aflk fiiirleri"ni sundu. Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Farabi Salonu’ndaki sunum
"Türk’ün Aflk›" temas›yla gerçeklefltirildi.
Kenter ve Halman, birlikte haz›rlad›klar›
programda, 6. yüzy›ldan bafllayarak Orta
Asya, Eski Anadolu uygarl›klar›, Mevlana,
Yunus Emre, Dede Korkut, Fuzuli, Nedim ve
Muhibbi mahlas›yla fliir yazan Kanuni Sultan
Süleyman, Yahya Kemal, Naz›m Hikmet,
Ahmet Rasim, Cahit Külebi’nin eserlerinden
örnekler ile baz› halk flairlerinin türkü sözlerini
sundu. Sunumlar s›ras›nda, Kenter ve
Halman’a, solist Tijen Ergönen ve saz
arkadafllar› efllik etti, Neyzen U¤ur Onuk da
dinleti sundu. Halman, Dünyan›n ilk aflk fliiri
olan ve ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde
bulunan fliiri de okudu.

ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.

Sebahattin Özcan, Doç. Dr. Mustafa Y›ld›z ve
Araflt›rma Görevlisi Cansu Telci ile
Biyoteknoloji Enstitüsü doktora ö¤rencisi
Emine Gülden Erk›l›ç taraf›ndan haz›rlanan
"Effects of NaOCl Solutions as an Anti-
Infective Agent using for Sterilization of the
Tissue" bafll›kl› çal›flma, 7-10 fiubat 2011
tarihleri aras›nda Birleflik Arap Emirlikleri’nin
Dubai kentinde düzenlenen "3rd International
Conference on Drug Discovery & Therapy"
isimli toplant›da sunuldu.

Sodyum hipoklorit çözeltileri t›p da dahil

olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon
amac›yla yayg›n flekilde kullan›l›yor. Bitki
doku kültürü çal›flmalar›, aseptik koflullarda
gerçeklefltirildi¤inden, canl› dokunun
sterilizasyonu son derece önem tafl›r. Bitki
doku kültürü çal›flmalar›nda uygulanan yüzey
sterilizasyonunun amac›; canl› dokuya zarar
vermeden, k›sa sürede ve en düflük dozda
kullan›lan dezenfektanla aseptik flartlar›n
sa¤lanmas›d›r. Konferansta sunulan
çal›flmada, sodyum hipoklorit çözeltilerinin
canl› bitki doku ve hücreleri üzerindeki olumlu
ve olumsuz etkileri t›ptaki örnekleriyle
tart›fl›ld›.

Ziraat Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden

T›p Konferans›nda Bildiri

Çello Konserine Büyük ‹lgi

SSa¤l›k, Kültür ve Spor Daire Baflkanl›¤›
taraf›ndan düzenlenen "CSO Cello Quartet

Film Müzikleri, Tangolar" konseri, 23 fiubat
2011 tarihinde Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi

Farabi Salonunda gerçeklefltirildi. 
Oda müzi¤i ile ö¤rencileri buluflturmak

amac›yla düzenlenen konser son derece
coflkulu geçti.  Yer bulamayan ö¤renciler

konseri ayakta izledi. Konserde, klasik
müzikten ve  popüler film müziklerinden
örnekler sunuldu.
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Liseliler
Hastal›klardan

Habersiz
ÜÜniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü dördüncü s›n›f ö¤rencileri,
Ankara’n›n merkez ilçelerindeki Milli E¤itim
Bakanl›¤›na ba¤l› 23 lisede, Ebelikte E¤itim
dersinin uygulamas› olarak "Üreme Sa¤l›¤› ve
Cinsel Yolla Bulaflan Hastal›klar" konusunda
e¤itim verdiler.

Doç. Dr. Sibel Erkal-‹lhan, Dr. Behire
Sancar ve Blm. Uzm. Hanife Akçul
yönetiminde dördüncü s›n›f ö¤rencilerinden

Canan Adil, Ayfle Gamze Vergili ve Özlem
Metin’in koordinasyonunda gerçeklefltirilen
e¤itimlerde 6500 ö¤renciye ulafl›ld›. Ebelik
dördüncü s›n›f ö¤rencileri, kendi aralar›nda
ikiflerli gruplar halinde belirlenen liselerde,
her bir s›n›fa ayr› ayr› olmak üzere, tüm son
s›n›f ö¤rencilerine e¤itim verdiler. E¤itim
içeri¤i, ilgili hocalar ve koordinatör ö¤renciler
taraf›ndan belirlendi, tüm liselerde ayn› içerik
ile e¤itim yap›ld›. Liselerde yap›lan e¤itimler,

ö¤renciler taraf›ndan büyük bir ilgi ile
karfl›land›. Okul müdürleri ve rehberlik
hocalar›, e¤itimlerin devam etmesi yönünde
dileklerini dile getirdiler. Al›nan geri
bildirimlerde, adolesan dönemde üreme
sa¤l›¤› ve bulafl›c› hastal›klardan korunma
konusunda bilgi eksikli¤inin bulundu¤u
kanaatine var›ld›, bu e¤itimin gelecek y›llarda
da sürdürülmesi planland›.

SHÇEK
Personeline

E¤itim
Verdik

ÜÜniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim elemanlar›, Sosyal Hizmetler

Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Ankara ‹l
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen ''Evinde
Sevgiyle Hizmet Üret E¤itimi Projesi''
kapsam›nda, çocuk evlerinde görev yapan
bak›m personeline e¤itim verildi. E¤itim
Bilimleri Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.

Selahiddin Ö¤ülmüfl’ün koordinatörlü¤ündeki
e¤itim program çerçevesinde, ‹lkö¤retim
Bölümü Okul Öncesi E¤itimi Anabilim Dal›
Ö¤retim Elemanlar›ndan Arafl. Gör. Dr. Ege
Akgün, Arafl. Gör. Dr. Müge fien, Arafl. Gör.
Gökçe Karaman ve E¤itimde Psikolojik
Hizmetler Bölümü E¤itim Psikolojisi Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülin fiener
K›l›nç taraf›ndan, 0-6, 6-12 ve 13-18
yafllar›ndaki çocuklar›n geliflim özellikleri ve
okul öncesinde öfke kontrolü konular›nda
e¤itim verildi. 

Toplant›da bir konuflma yapan Bakan
Selma Aliye Kavaf, projenin kurumlarda
çal›flan personel ile koruma ve bak›m
alt›ndaki gençlerin sevgisi ve özverisiyle
gerçekleflti¤ini söyledi. Çocuk evlerinde bu tür
faaliyetlerin yap›lmas›n›n çocuk evlerinin
kurumsallaflmas› yolunda at›lan önemli bir
ad›m oldu¤una iflaret eden Kavaf, ayr›ca
kurumlar›n›n büyük bir aile yap›s› içinde
oldu¤unun güzel bir kan›t› oldu¤unu dile

getirdi. Koruma ve bak›m alt›ndaki çocuklar›n
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklerle hayata tam donan›ml› bireyler
olarak yetiflmelerini hedeflediklerini belirten
Kavaf, bu tür projelerin çocuklar›n çok yönlü
geliflimine de katk› sa¤lad›¤›n› söyledi.

Hidromobil Tak›m›na
Destek Sözü TÜB‹TAK’›n, Temmuz 2010’da ‹zmir

P›narbafl› pistinde düzenledi¤i hidrojen
enerjili arabalar yar›fl›nda Üniversitemizi
baflar›yla temsil ederek üçüncülük kupas›n›
kazanan Hidroket Ekibi, 4 fiubat 2011
tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’u
ziyaret ederek elde edilen sonuçlar› ve
gelecek hedeflerini anlatt›. Baflar›ya giden
yolda Üniversitemizin maddi ve manevi
deste¤ine ihtiyaç duyduklar›n› belirten
Hidroket Tak›m Kaptan› Özlem Öden, tak›m›n
teknik ihtiyaçlar›n› da sundu. 

Üniversitemizden her türlü destek sözü
alan Hidroket ekibi, baflar›lar›na yenilerini
ekleyeceklerini ve kendilerine inananlar›
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmayacaklar›n› belirtti.

Arafl. Gör. Dr. Müge fien Selma Aliye Kavaf
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Gençlik
Söyleflileri

Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi

BBirleflmifl Milletler, Aral›k 2009’da Genel
Kurulu’nda kabul etti¤i bir önergeyle, 12

A¤ustos 2010 ile 11 A¤ustos 2011 tarihleri
aras›n› Uluslararas› Gençlik Y›l› olarak ilan
etti. Uluslararas› Gençlik Y›l›’n›n temas› ise
Dialog ve Karfl›l›kl› Anlay›fl olarak belirlendi.
Bu do¤rultuda y›l boyunca tüm dünyada
Dünya Gençlik Eylem Program›’n›n
gelifltirilmesi ve uygulanmas›na katk›
sa¤layacak gençlik etkinliklerinin
düzenlenmesine karar verildi.

Üniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi de
bu kapsamda 23 fiubat 2011-18 May›s 2011
tarihleri aras›nda 12 konferanstan oluflan bir
program oluflturdu. Gençlik Söyleflileri bafll›kl›
program›n ilk konferans›n›, 23 fiubat 2011
tarihinde ODTÜ E¤itim Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ayhan Demir "Erteleme" konusunda
verdi.

““EErrtteelleemmee  DDaavvrraann››flfl››,,  ÜÜnniivveerrssiittee
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  AArraass››nnddaa  ÇÇookk  YYaayygg››nn””

Prof. Dr. Demir, araflt›rma bulgular›na
göre erteleme davran›fl›n›n özellikle üniversite
ö¤rencileri aras›nda yayg›n oldu¤unu söyledi.
Üniversite ö¤rencilerinin yaklafl›k yüzde
70’inin akademik alanlarda erteleme davran›fl›
sergiledi¤ini kaydeden Prof. Dr. Demir, benzer
flekilde ö¤rencilerin yaklafl›k yüzde 90’›n›n da
en az bir kere erteleme davran›fl› sergiledi¤ini

ve ö¤rencilerin yüzde 50’sinin s›kl›kla
akademik konular› ertelediklerini vurgulad›.
Ertelemenin, geçici bir süre de olsa bireye,
hofllanmad›¤› durumdan kaç›nma
sa¤lamas›n›n, geçici bir rahatlama
getirece¤ini, bu rahatlaman›n da
tamamlanmayan ifl sayesinde olumsuz
duygular›n daha fazla yaflanmas›na yol
açaca¤›n› anlatan Prof. Dr. Demir, motivasyon
eksikli¤inin de s›kl›kla, hofla gitmeyen bir ifli
yerine getirememe sebeplerinden biri olarak
ortaya ç›kt›¤›n› belirterek, ""Erteleme
davran›fl›n› gösteren pek çok kifli, bir ifle
bafllamak içlerinden gelmiyor diye
kendilerinde bir tuhafl›k oldu¤unu
düflünebilirler. Oysa ki kaç kifli evi
temizlemek, uzun bir ödevin bafl›na oturmak,
zor gelen bir s›nava çal›flmak için içinde
vazgeçilmez bir arzu duyar?" dedi.

Ertelemenin bir nedeninin de "ya yeteri
kadar iyi yapamazsam" duygusu oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Demir, baz› durumlarda
baflar›n›n getirece¤i sonuçlardan
korkuldu¤unu, her zaman daha baflar›l› ifllerin
yap›lmas› beklendi¤i için de erteleme
yap›ld›¤›n›, erkeklerin kad›nlara oranla daha
fazla ertelemeci oldu¤unu belirtti. Bizim
kültürümüzde erteleme davran›fl›n›n çok
yayg›n oldu¤unu, baz› durumlar›n da bunu
teflvik etti¤ini ifade eden Prof. Dr. Demir,

ödenmeyen vergilerin zamanla affedilmesinin,
vergisini ödeyen kifliler üzerinde ertelemeyi
teflvik etti¤ini kaydetti. Kültürümüzde dans
etmenin ve e¤lenmenin de ertelendi¤ini
vurgulayan Prof. Dr. Demir, ertelemenin
yaflam› kaç›rmak anlam›na geldi¤ini, kontrol
edilebilenin sadece bugün oldu¤unu, çünkü
gelecekte ne yaflanaca¤›n› kimsenin
kestiremeyece¤ini sözlerine ekledi.

TTooppllaamm  1122  KKoonnffeerraannss
Program kapsam›nda 2 Mart’ta Yrd. Doç.

Dr. Ertan K›lc›gil "Futbol Buysa Üstü Kals›n", 9
Mart’ta Prof. Dr. Y›ld›r›m Beyatl› "Madde
Kullan›m› ve Ba¤›ml›l›¤›", 16 Mart’ta Prof. Dr.
Hakan fiat›ro¤lu "Üreme Sa¤l›¤›" ve 23
Mart’ta "Cinsel Sa¤l›k", 30 Mart’ta Prof. Dr.
Ayfle Çak›r ‹lhan "Yarat›c› ve Elefltirel
Düflünme", 13 Nisan’da Prof. Dr. Recep Akdur
"Gençlik Y›l› Ifl›¤›nda Sa¤l›k Programlar› ve
Gençlik ‹çin Sa¤l›k Programlar›", 20 Nisan’da
Doç. Dr. Erten Gökçe "Yaflamda Hedefe
Ulaflma ve Baflar›", 27 Nisan’da Prof. Dr.
Gürhan Fiflek "Çal›flan Çocuklar", 6 May›s’ta
Prof. Dr. Necla Kural "Küreselleflen Dünyada
Üniversiteli Olmak", 11 May›s’ta Prof. Dr.
Hamit Hanc› "Risk Alt›nda ve Suça Sürüklenen
Gençler" ve 18 May›s’ta Dr. Saba Yalç›n
"Pozitif Düflünme ve Stress Yönetimi"
konular›n› anlatacak.

ANKÜSEM Müdürü
TÜSEM Konseyi’nde
ÜÜniversitemiz Sürekli E¤itim Merkezi

(ANKÜSEM) Müdürü Elçin Çi¤ner Cengiz,
yeni oluflturulan Türkiye Sürekli E¤itim
Merkezleri (TÜSEM) Konseyi Yürütme Kurulu
Genel Sekreter Yard›mc›s› oldu.

TÜSEM Konseyi oluflturulmas›na ve
iflleyifline iliflkin yönerge tasla¤›n› tart›flmak
üzere ODTÜ Sürekli E¤itim Merkezi ev
sahipli¤inde "Türkiye Üniversiteleri Sürekli
E¤itim Merkezleri Konseyi Toplant›s›"
gerçeklefltirildi.

Toplant›ya Ankara, Bahçeflehir, Bo¤aziçi,
Çanakkale Onsekiz Mart, Çank›r› Karatekin,
Do¤u Akdeniz, Dumlup›nar, Ege, Eskiflehir
Osmangazi, Fatih, Gazi, Gaziosmanpafla,
Hacettepe, ‹stanbul Teknik, Karabük,
Karadeniz Teknik, Karamano¤lu Mehmetbey,

K›r›kkale, Kocaeli, Marmara, Nevflehir, Orta
Do¤u Teknik, Pamukkale, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji, Yaflar, Y›ld›z, Gediz Üniversiteleri
olmak üzere toplam 27 üniversiteden 37
sürekli e¤itim merkez müdürleri ve yetkilileri
kat›ld›. TÜSEM Konseyi Yönergesi üzerinde
çal›fl›l›p kabul edildi¤i toplant›n›n ard›ndan,
7 kiflilik TÜSEM Yürütme Kurulu topland›.
Toplant›da, ODTÜ Sem Müdürü Prof. Dr.
Hüseyin Vural Genel Sekreter seçilirken,
Üniversitemiz ANKÜSEM Müdürü Elçin Çi¤ner
Cengiz Genel Sekreter Yard›mc›s› oldu.

TÜSEM Konseyi; Sürekli E¤itim
Merkezlerinin karfl›laflt›klar› bürokratik
sorunlar›n yetkili merciler karfl›s›nda tek elden
güçlü bir flekilde temsil edilerek
çözümlenmesini sa¤lamay›, ortak proje

önerilerinde bulunmay›, ortak e¤itimlerin
düzenlenmesinde koordinasyon görevi
üstlenmeyi, merkezlerde düzenlenen tüm
e¤itim programlar› için akreditasyon
de¤erlendirme ve bilgilendirme çal›flmalar›
yapmay›, Sürekli E¤itim Merkezlerinin daha
aktif, daha yayg›n ve daha kaliteli e¤itim
veren kurumlar haline getirilmesini sa¤lamay›,
ayn› zamanda ulusal ve uluslararas› kurum ve
kurulufllarla iflbirli¤i yapmay› amaçl›yor.
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‹‹lk Veteriner okulunun kuruluflunun ve
karfl›laflt›rmal› biyopatolojinin ortaya

ç›k›fl›n›n 250’nci y›l› olan 2011 y›l› "Dünya
Veteriner Hekimli¤i Y›l›" (VET2011) olarak
kabul edildi. Paris’te Versailles Saray›’nda 24
Ocak 2011 tarihinde resmi aç›l›fl›
gerçeklefltirilen Dünya Veteriner Hekimli¤i
Y›l›n›n, kat›l›mc› ülkeler taraf›ndan y›l
boyunca düzenlenecek pek çok etkinlikle
kutlanmas› benimsendi. VET 2011
etkinliklerinin Türkiye organizasyonu için
oluflturulan Ulusal Komiteye, Üniversitemiz
Veteriner Fakültesi Dekan› Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu baflkanl›k yap›yor.

Çeflitli ülkelerin Ulusal Komiteleri
taraf›ndan yerel düzeyde planlanan ya da kifli,
kurum ve kurulufllarca planlanarak Ulusal
Komiteler taraf›ndan akredite edilen söz
konusu etkinlikler aras›nda veteriner hekimli¤i
ve ilgili konulara iliflkin kongre, sempozyum,
konferans ve panel gibi bilimsel toplant›lar,
yaz›l›-görsel medya yay›nlar›, an› pullar›,
bas›n toplant›lar›, sergiler, yar›flmalar,
belgeseller ve filmler yer al›yor. 

Tar›m Bakanl›¤›n›n, Parlamentonun, Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤inin, veteriner
fakültelerinin, veteriner hekimli¤i ile ilgili sivil
toplum örgütlerinin ve özel sektörün üst düzey

temsilcilerinin yer ald›¤› Ulusal Komitenin
yürüttü¤ü çal›flmalar sonucunda VET 2011
Türkiye Etkinlik Takviminin tasla¤› da
tamamland›.

2011, “Dünya
Veteriner Hekimli¤i
Y›l›” Olarak Kutlan›yor

ÜÜniversitemiz elektronik belge yönetimi ve
arflivleme sistemine geçifl çal›flmalar›na

katk› sa¤lamak amac›yla BEYAS Koordinatörü
Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve belirledi¤i
proje ekibi taraf›ndan 2010 y›l›nda TÜB‹TAK’a
sunulan "Elektronik Belge Yönetimi ve
Arflivleme Sistemine Geçifl Süreci
Modellemesi" projesi kabul edildi. fiubat
2011’de bafllayan projede Ankara
Üniversitesi’nden iki ö¤retim üyesi, Devlet
Arflivleri Genel Müdürlü¤ü’nden de iki uzman
18 ayl›k süre ile araflt›rmac› olarak çal›flacak.
Projede 1 yüksek lisans, 1 doktora ö¤rencisi
de yer al›yor. Projeyle, 18 ayl›k sürede
Üniversitemiz birimlerinde alan çal›flmas›
yap›lacak.

PPeerrssoonneellee  YYöönneelliikk  EE¤¤iittiimmlleerr
Üniversitemiz BEYAS Koordinatörlü¤ü,

personelden gelen talepleri de¤erlendirilerek
belge yönetimi ve arfliv uygulamalar› ile ilgili
olarak 2011 bafl›nda 7 adet e¤itim
gerçeklefltirdi.  E¤itimlerin organizasyonu,
Personel Daire Baflkanl›¤› Hizmetiçi E¤itim ve
‹statistik fiubesi taraf›ndan yap›ld›. BEYAS
Koordinatörü Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci
taraf›ndan haz›rlanan ve 30’ar kiflilik gruplar
halinde gerçeklefltirilen e¤itime kat›lanlara
"Kat›l›m Belgesi" verildi. E¤itimler, Doç. Dr.
Fahrettin Özdemirci, Devlet Arflivleri Genel
Müdürlü¤ü’nden Selvet Saraç ve Mehmet
Torunlar taraf›ndan verildi.

Program kapsam›nda, 7-14-21-28 Ocak ve
4 fiubat’ta "Yaz›flma ve Dosyalama ‹fllemleri
(BEYAS) E¤itim Program›" verildi. E¤itimlerde;
BEYAS Yap›s› ve Süreç Bileflenleri,
E-Belge/Evrak Yönetimi ve E-Arflivlemeye
Geçifl Süreci Haz›rl›klar›, Yaz›flma ve Evrak
Belge Kay›t ‹fllemleri (‹ç Yaz›flma Yönergesi,
Yaz›flmalarda Antet Kullan›m›, Yaz›flma
Kodlar›, Say›-Konu-Tarih-‹lgi Kullan›m›,
Arz/Rica Kullan›m›, ‹mza Türleri, ‹mza ve
Onaylar, Ek-Da¤›t›m-Adres Kullan›m›, Gizli
Yaz›lar, Gelen-Giden Evrak/Belge Kay›tlar›),
Dosyalama ‹fllemleri (Dosya Plan› Yap›s› ve
Kullan›m›), Saklama Süreli Dosya Plan›
Uygulamalar› (Birim/Ünitelerde Dosyalama
‹fllemleri, Örneklerle Dosya Açma, Dosya
Tutma, Dosya Etiketleri, Dosya ‹çerik ve
Envanter Formlar› Haz›rlama) konular›
anlat›ld›.

BBeellggee  MMeerrkkeezzii  vvee  AArrflfliivv  ‹‹flfllleemmlleerrii
((BBEEYYAASS))  EE¤¤iittiimm  PPrrooggrraamm››

BEYAS taraf›ndan Üniversitemiz Birim
Belge Merkezi ve Arflivi Sorumlular›na da 13
ve 20 Ocak 2011 tarihlerinde iki grup olarak
e¤itim verildi.

E¤itimde; BEYAS Yap›s› ve Süreç
Bileflenleri, E-Belge/Evrak Yönetimi ve E-
Arflivlemeye Geçifl Süreci Haz›rl›klar›,
Birim/Ayr›cal›kl› Birim Belge Merkezi ve Arflivi
Sorumlar›n›n Görevleri ve Çal›flma Esaslar›,
De¤erlendirme-Ay›klama-‹mha (DA‹) Komisyon
Yap›lar›, Güvenli Arfliv Mekânlar›,
Birim/Ayr›cal›kl› Birim Belge Merkezi ve Arflivi
‹fllemleri, De¤erlendirme Ay›klama-‹mha
Çal›flmalar› Süreci, Belge/Dosya Transfer ve
Devir-Teslim ‹fllemleri Süreci, Birim/Ayr›cal›kl›
Birim Belge Merkezi ve Arflivlerinde Envanter
ve Düzenleme Uygulamalar›, Gizlilik ve Dosya
Güvenli¤i konular› anlat›ld›.

BEYAS Koordinatörlü¤ü, akademik
birimlerde yaz›flma yapma, kay›t tutma ve
dosyalama ifllemlerinde karfl›lafl›lan sorunlar›n
çözümü amac›yla da Fakülte ve
Yüksekokullarda sunumlar yap›yor. Bu
sunumlarla hem Üniversitemizde yap›lan
çal›flmalar›n duyurulmas› ve uygulamalar
hakk›nda fark›ndal›k sa¤lanarak, elektronik
belge yönetimi ve arflivleme sistemine geçifl
sürecine Üniversitemizin tüm birim ve
üniteleriyle haz›rlanmas› hedefleniyor. Bu
kapsamda 2010 y›l›nda 3 fakülte ve
4 yüksekokulda sunum yap›ld›.

E-BEYAS Projesi Bafllad›
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VEFAT
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Aynur
Ünal vefat etti.

Prof. Dr. Ünal’a Tanr›’dan rahmet,
ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.

VEFAT
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Süheyla
Küçükekfli, 13 fiubat 2011 tarihinde
vefat etti.

Prof. Dr. Küçükekfli’ye Tanr›’dan
rahmet, ailesine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

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

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

fiubat 2011’de Emekli Olan
Akademik ve ‹dari Personelimiz

Akademik Personel
AADDII  SSOOYYAADDII BB‹‹RR‹‹MM‹‹ EEMMEEKKLL‹‹LL‹‹KK  TTAARR‹‹HH‹‹

Prof. Dr. Ali ‹lhami Köksal Ziraat Fakültesi 01 fiubat 2011

Prof. Dr. Fahrettin Aral Hukuk Fakültesi 04 fiubat 2011

Prof. Dr. Bekir Onur E¤itim Bilimleri Fakültesi 14 fiubat 2011

Okt. ‹smail Cüneyt Saçl›o¤lu Yabanc› Diller Yüksekokulu 21 fiubat 2011

Ö¤r. Gör. Gülten Çamafl Beypazar› Meslek Yüksekokulu 21 fiubat 2011

Uzm. Ece Akar T›p Fakültesi 21 fiubat 2011

‹dari Personel
AADDII  SSOOYYAADDII BB‹‹RR‹‹MM‹‹ EEMMEEKKLL‹‹LL‹‹KK  TTAARR‹‹HH‹‹

Songül Y›lmaz T›p Fakültesi 01 fiubat 2011

Fahrettin Karaca T›p Fakültesi 03 fiubat 2011

Musa Karatafl TÖMER 07 fiubat 2011

Anak›z Suna Yüksel T›p Fakültesi 15 fiubat 2011

Atilla Albak›r Difl Hekimli¤i Fakültesi 16 fiubat 2011

Alaettin Özcan Sa¤l›k Kültür ve Spor D. Bflk. 16 fiubat 2011

Mahmut Köremezli T›p Fakültesi 16 fiubat 2011

Müslim Toprak T›p Fakültesi 16 fiubat 2011

Fadime Sezer T›p Fakültesi 16 fiubat 2011

Gülsen fieker T›p Fakültesi 17 fiubat 2011

Nuray Gökce Difl Hekimli¤i Fakültesi 21 fiubat 2011

Salahattin Dündar T›p Fakültesi 21 fiubat 2011

Bilimsel Konferanslar
ankara.edu.tr’de

Bilimsel
Ça¤r› ve Davetler

UUlusal ve uluslararas› bilimsel konferans,
çal›fltay, söylefli, sempozyum ve toplant›

duyurular›na Üniversitemizin
www.ankara.edu.tr adresli web sitemizin
“Duyuru” bafll›¤› alt›nda yer alan “Bilimsel
Ça¤r› ve Davetler” ile “Konferans ve
Söylefliler” bölümlerinden ulafl›labiliyor. 

Akademisyenlerimizin kat›l›mc› veya
konuflmac› olarak yer alabilecekleri
etkinliklerden haberdar olabilmeleri amac›yla
web sitesinde ayr› bir bölüm olarak
tasarlanan duyuru sayfas› hem Üniversitemiz,
hem de di¤er üniversitelerin ö¤retim
elemanlar› taraf›ndan ilgi görüyor. 

Konferans ve 
Söylefliler



Erzurum’da 27 Ocak-7 fiubat 2011 tarihleri
aras›nda düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler
K›fl Oyunlar›’nda (Erzurum 2011 Universiade)
Türkiye’yi temsil eden Ankara Üniversiteli
sporcular, 25 fiubat 2011 tarihinde buz
sporlar›ndan sorumlu ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Bülent Akay’›n baflkanl›¤›nda Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤’u ziyaret ederek olimpiyatlara
kat›lman›n güzelliklerini ve zorluklar›n›
anlatt›lar.

Rektör Prof. Dr. Talu¤, Ankara Üniversitesi
Ziraat ve Veteriner Fakültelerini de içinde
bar›nd›ran Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde (YZE)
1936 ve daha önceleri buz hokeyi oynand›¤›n›
ancak daha sonralar› bu sporlar›n ihmal
edildi¤ini, Elmada¤’daki tesislerimizden bile
verimli yararlanamad›¤›m›z› söyledi. YZE
ö¤rencilerinin k›fl›n her hafta Elmada¤’a, uzun

tatillerde de Uluda¤’a giderek kayak
yapt›¤›n›n arflivlerimizde yer ald›¤›n› belirten
Prof. Dr. Talu¤, Türkiye’de art›k buz hokeyinin
yerleflmesi gerekti¤ini sözlerine ekledi.

Ankara Üniversiteli sporcular›n hedeflerini
anlatan Doç. Dr. Bülent Akay da Buz Hokeyi
ve Buz Pateni maceras›nda en önemli
hedeflerinin Universiade’ye kat›lmak
oldu¤unu, Buz Hokeyi’nde Türkiye’yi Ankara
Üniversitesi’nden üç, Senkronizede de dört
sporcumuzun temsil etti¤ini; k›sa süre sonra
Finlandiya’da yap›lacak dünya flampiyonas›na
kat›lacak 20 kiflilik kadronun tamam›n›n
Ankara Üniversiteli sporculardan oluflaca¤›n›
söyledi.

Doç. Dr. Akay, bu spor yap›ld›kça ve
desteklendikçe di¤er ö¤rencilerin de daha
fazla ilgi duyaca¤›n› sözlerine ekledi.

Universiade’de
Türkiye’yi Temsil Ettik


