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Cumhuriyetin Kurdu¤u ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

De¤erlendirme, yapt›klar›m›zdan ve yapamad›klar›m›zdan ö¤renmeler ç›karma
iflidir ve gelece¤i daha iyi infla edebilmenin ön-kofluludur. Üniversitelerde
de¤erlendirme öncelikli bir kurumsal görev ve sorumluluktur. Ancak, bu konuda
üniversite d›fl› uzmanlardan ve programlardan yararlanman›n önemi de
yads›namaz. Ça¤dafl üniversite anlay›fl›, de¤erlendirmede uluslararas›
programlardan yararlanmay› da gerekli k›lar.

Bu çerçevede Üniversitemizde 2005 y›l›nda baflar›yla yürütülmüfl bulunan Avrupa
Üniversite Birli¤i Kurumsal De¤erlendirme Program›na (EUA-IEP) geçen sene bu
kez "izleme de¤erlendirmesi" için baflvurulmufltu. Bu çal›flma için kurulan
komisyonumuz, yaklafl›k alt› ay süren bir çal›flma ile öz-de¤erlendirme raporumuzu
haz›rlam›fl ve EUA’ya göndermiflti. EUA De¤erlendirme Ekibi May›s ay› içinde
Üniversitemize geldi ve akademisyen, idari eleman ve ö¤renci temsilcileriyle
görüflmeler yapt›lar. Ayr›ca çeflitli paydafl temsilcileriyle toplant›lar düzenlendi.
27 May›s 2011 günü Senatomuzda ilk sunuflunu yapan EUA ekibinin
de¤erlendirme raporunu bekliyoruz. Bu rapor geldi¤inde hem bas›l› olarak hem de
elektronik ortamda yay›nlanacakt›r.

May›s ay›nda H›zland›r›c› Teknolojileri Enstitüsü Binas›n› ve ülkemizin Ar-Ge
amaçl› ilk Parçac›k H›zland›r›c› Tesisinin hizmet binas›n›n aç›l›fl›n› yapt›k. Bir uzun
yolculukta önemli bir dura¤› aflman›n k›vanc›n› yaflad›k. Ankara Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü ENST‹TÜSU ise 17 May›s 2011 tarihinde törenle aç›ld›.
UNESCO Dünya Su De¤erlendirme Program› Koordinatörü Dr. Olcay Ünver’in bir
sunuflla kat›ld›¤› törende aç›l›fl konuflmas›n› Dokuzuncu Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel yapt›.    

D›fl iliflkilerde yo¤un çal›flmalar devam ediyor. Güney Kore Hankuk Üniversitesi
Rektörü konu¤umuz oldu. Uzun y›llara dayal› dostlu¤umuz olan bu üniversite ile
gündemimizde iki yeni madde var. Bunlar; iki üniversite aras›nda lisans düzeyinde
bir çift diploma program› hayata geçirilmesi ve Seul’de bir TÖMER flubesi
aç›lmas›. Yine bu ay Tahran Üniversitesi, 30 kiflilik yönetici grubuyla
üniversitemizi ziyaret etti. ‹ran Zenjan ve Sudan Sinnar üniversiteleri rektörleri
di¤er konuklar›m›z oldular. 

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin 75. Y›l Etkinlikleri kapsam›nda "Ortado¤u,
Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye Sempozyumu", uluslararas› kat›l›ml›
olarak yap›ld›. TÖMER taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen Dünya’da Türkçe
Ö¤retimi Sempozyumu bu kez Biflkek’te gerçeklefltirildi. Sempozyuma 14 ülkeden
121 bilim insan› kat›ld›. 

May›s ay› içinde 14. Uçan Süpürgenin ev sahipli¤ini ODTÜ ve Hacettepe ile
birlikte yapman›n mutlulu¤unu yaflad›k. Sevgili ö¤rencilerimiz, Geleneksel Bahar
Bayram›n› görkemli bir biçimde gerçeklefltirdiler. CSO ile birlikte 19 May›s Gençlik
Konserinin üçüncüsü bu kez on bini aflan coflkulu bir kat›l›mc› kitlesi taraf›ndan
izlendi. Cumhuriyetimizin tarihi ve de¤erleriyle bütünleflen Ankara Üniversitesi’ne
çok yak›flan bu etkinlik TRT taraf›ndan canl› yay›nland›.  

Bültenimizin May›s 2011 say›s›n›n önsözünü bu konserlerimizde kulland›¤›m›z
slogan›m›zla bitiriyor, tüm okurlar›m›za sayg› ve sevgiler sunuyorum.

Yaflas›n 19 May›s.

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör

REKTÖRDEN
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AAnkara Üniversitesi bünyesinde yer alan,
Türkiye’nin ilk H›zland›r›c› Teknolojileri

Enstitüsü ve Parçac›k H›zland›r›c› Tesisi
Hizmet Binalar›, 9 May›s 2011 tarihinde
düzenlenen törenle hizmete aç›ld›.
Üniversitemizin Gölbafl› Yerleflkesi’nde yer
alan binalar›n aç›l›fl›na Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ni¤de Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, "Türk
H›zland›r›c› Projesi"nin orta¤› olan
üniversitelerin yetkilileri ve sorumlu ö¤retim
üyeleri ile Üniversitemiz ö¤retim üyeleri
kat›ld›. Türk H›zland›r›c› Merkezi Uluslararas›
Bilim Komitesi Üyeleri de törende haz›r
bulundu.

Merkezde malzeme ve yar› iletken
teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji, lazer,
sa¤l›k, iletiflim, savunma, çevre, genetik gibi
alanlarda Türkiye araflt›rmac›lar›na ileri
düzeyde Ar-Ge alt yap›s› sunulacak. Enstitüde
de h›zland›r›c› ve dedektör teknoloijileri
alan›nda uzmanlar yetifltirilecek ve projeler
gerçeklefltirilecek. Enstitü ayr›ca, Türk
H›zland›r›c› Merkezi çal›flmalar›n› koordine

H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü ve Parçac›k
H›zland›r›c› Tesisi
Hizmet Binalar› Aç›ld›

edecek. Türkiye’nin CERN’e tam üyelik
sürecinde Türkiye içinde h›zland›r›c›lara dayal›
Ar-Ge ve uygulamalar aç›s›ndan en önemli
yat›r›mlar›ndan birisi olan bu aflaman›n
ard›ndan devam edecek çal›flmalarla, dört
büyük ölçekli h›zland›r›c› tesisini içerecek Türk
H›zland›r›c› Merkezi’nin hayata geçirilmesi
amaçlan›yor. 

““HH››zzllaa  ‹‹lleerrlleennmmeessii  GGeerreekkiiyyoorr””
Aç›l›flta bir konuflma yapan Üniversitemiz

Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Türkiye’nin
parçac›k h›zland›r›c› faaliyetlerine çok daha
önce bafllamas› gerekti¤ini ancak bugün
gelinen noktan›n da sevindirici oldu¤unu
belirtti ve daha fazla vakit kaybetmeden, tüm
kurumlar›n deste¤iyle h›zla ilerlenmesi
gerekti¤ini kaydetti.

Atatürk’ün, 1925’te Hukuk Fakültesi’nin
aç›l›fl›nda söyledi¤i "Cumhuriyetin müeyyidesi
olacak bu büyük müessesenin küflad›nda
hissetti¤im saadeti hiç bir teflebbüste
duymad›m ve bunu izhar ve ifade etmekle
memnunum" sözlerini hat›rlatan Prof. Dr.

Talu¤; "Bizler de Cumhuriyetin kuruluflunun
100. y›l›nda Atatürk’ün sözlerini unutmayarak
görevimizi yapmal›y›z. Yöneticilerin görevi,
ö¤retim üyelerinin hayallerini hayata
geçirmelerine yard›mc› olmakt›r" dedi.
Projenin hayata geçmesi için bugüne kadar
destek al›namayan kurulufllara tekrar tekrar
gidilerek desteklerinin al›nmas› gerekti¤ini
ifade eden Prof. Dr. Talu¤; "Yürüyüflte birlikte
olmak istedi¤imiz herkesi, yürüyüflün içine
çekmeliyiz. Uluslararas› bilim adamlar›yla
iflbirli¤ini de her gün artt›rmaya devam
edece¤iz. ‹flbirli¤i olmadan bu büyük projeyi
gerçeklefltiremeyiz. Yöneticiler de daima bilim
insanlar›n›n yan›nda olacak. Bu proje,
Türkiye’nin bilim yetkinli¤ine çok yak›fl›yor"
diye konufltu.

"Türk H›zland›r›c› Merkezi" projesinin
ortaklar›ndan Ni¤de Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Adnan Görür de böyle bir tesisin aç›lmas›
yönünde öncülük edip eme¤i geçenlere
teflekkür etti¤ini bildirdi. Prof. Dr. Görür; "Ümit
ediyorum bu tesis ülkemizin ihtiyac› olan
teknolojilerin gelifltirilmesinde bu ülkeye



gerekli katk›y› verir" dedi.
Do¤ufl Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.

Dr. Serkant Ali Çetin de hiçbir fleyin ilkinin
kolay olmad›¤›n›, bundan sonra da yap›lmas›
gereken çok ifl oldu¤unu söyledi.

TOBB-ETÜ ö¤retim üyesi Prof. Dr. Saleh
Sultansoy da tesisin Türkiye ve bölge için çok
önemli oldu¤unu, h›zland›r›c› teknolojilerinin
günümüzün 10 stratejik teknolojisinden biri
oldu¤unu kaydetti.

““TTüürrkkiiyyee  TTaarriihhiinniinn  ÖÖnneemmllii  BBiirr
AAflflaammaass››  GGeeççiilliiyyoorr””

ABD Argonne National Laboratuvar›
ö¤retim üyesi ve Türk H›zland›r›c› Merkezi
Projesi Uluslararas› Bilimsel Dan›flma
Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Ercan Alp de
Türkiye tarihinin önemli bir aflamas›n›n
geçilmekte oldu¤unu dile getirdi. 2023’te
aç›lmas› planlanan Türk H›zland›r›c› Merkezi
aç›ld›¤›nda, bugünkü törenin anlam›n›n daha
iyi idrak edilece¤ini belirten Prof. Dr. Alp,
dünyan›n çok sorunu oldu¤unu, bütün bu
konularda çözüm üretilmesi için gerekli olan
teknolojilere sahip olunamad›¤› zaman, bunun
en büyük engel olarak ortaya ç›kt›¤›n›
kaydetti. Maddenin yap›s›n› anlamay› ve
kontrollü bir flekilde de¤ifltirmeyi
amaçlad›klar›n› anlatan Prof. Dr. Alp,
h›zland›r›c› teknolojilerinin, ilaç yap›m›ndan
enerjiye kadar çok genifl bir alanda
kullan›ld›¤›n›, bu alanlarda söz sahibi olmak
için teknoloji gelifltirmek gerekti¤ini sözlerine
ekledi.

““ÜÜllkkeemmiizz  ‹‹ççiinn  BBüüyyüükk  ÖÖnneemm  TTaaflfl››yyoorr””
H›zland›r›c› Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ömer Yavafl, 21. yüzy›l›n do¤urgan
teknolojilerinden say›lan h›zland›r›c› ve
dedektör teknolojilerinin ülkemizde bilimsel
araflt›rma ve teknoloji gelifltirme
çal›flmalar›nda daha yo¤un kullan›lmas›n›
hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Yavafl;
"Atomun yap›s›n›n ve süper iletkenli¤inin
keflfinin 100. y›l›nda, süper iletken elektron
h›zland›r›c›s› ile atomun ve maddenin içine
yapaca¤›m›z yolculu¤u mümkün k›lacak
tesisin, Üniversitemiz, Ülkemiz ve bölgemiz
için büyük önem tafl›d›¤›na inan›yorum.
Merkez, ülkenin bilimsel ve teknolojik
at›l›m›nda ve kalk›nmas›nda çok önemli roller
üstlenecektir" dedi. Dünyadaki
h›zland›r›c›lar›n, 300 farkl› alanda
kullan›ld›¤›n› ve bunlar›n geliflmifl ülkelerde
yo¤unlaflt›¤›n› belirten Prof. Dr. Yavafl, Türk
H›zland›r›c› Merkezi için dünyan›n önde gelen
merkezleriyle iflbirli¤i içinde olduklar›n›,
Üniversitemiz içinde de hemen tüm
fakültelerle ortak çal›flmalar yürüteceklerini
kaydetti. Tesiste kullan›lan baz› cihazlar›
Ostim’de ürettirdiklerini, bunun da öncü bir
çal›flma oldu¤unu belirten Prof. Dr. Yavafl,
2023’e kadar Türk H›zland›r›c› Merkezi’nin
tamamlanaca¤›n›, yak›n bir gelecekte de
Türkiye’nin CERN’e tam üyeli¤inin
gerçekleflece¤ini kaydetti.

Aç›l›flta, Isparta’da düflen uçakta
kaybetti¤imiz Prof. Dr. Engin Ar›k’›n sözleri de
izleyicilere sunuldu. Prof. Dr. Ar›k’›n;
"Kopyalayarak hiçbir ülke ileri ülkeler s›n›f›na
geçememifltir. ‹leri ülke olmak için kendi
teknolojimizi yaratmal›y›z" fleklindeki sözleri
izleyenlere duygusal anlar yaflatt›.

““DDüünnyyaann››nn  EEnn  YYeetteenneekkllii
SSEELL  TTeessiisslleerrii  AArraass››nnddaa  ÖÖnnddee””
Parçac›k h›zland›r›c› ve dedektör

teknoloijileri 21. yüzy›l›n jenerik
teknolojilerinden. H›zland›r›c› teknolojilerini
ülkemizde Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme
çal›flmalar›nda kullanmak üzere 2006 y›l›ndan
bu yana Devlet Planlama Teflkilat› deste¤iyle
Ankara Üniversitesi koordinatörlü¤ünde
Bo¤aziçi, Do¤ufl, Dumlup›nar, Erciyes,
‹stanbul, Gazi, Ni¤de, Süleyman Demirel ve
Uluda¤ üniversitelerinin iflbirli¤iyle sürdürülen
"Türk H›zland›r›c› Merkezi" projesinde 2013
y›l›na kadar tamamlanmak üzere üç ana hedef
konuldu, bunlar;

• Ülkemizin ilk H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü’nü kurmak,

• Ülkemizin ilk Ar-Ge amaçl› parçac›k
h›zland›r›c› tesisini kurmak,

• Türk H›zland›r›c› Merkezini planlamak
ve projelendirmek.

Ülkemizin ilk H›zland›r›c› Teknolojileri
Enstitüsü, proje koordinatörü Ankara
Üniversitesi bünyesinde 26 fiubat 2010
tarihinde kuruldu. Ülkemizin Ar-Ge amaçl› ilk
h›zland›r›c› tesisi ayn› zamanda Türk
H›zland›r›c› Merkezinin ilk tesisi olarak
kuruluyor. Süper iletken elektron
h›zland›r›c›s›na dayal› serbest elektron lazeri
(SEL) ve frenleme ›fl›n›m› laboratuvarlar›n›
içerecek bu tesis birçok disiplinler aras›
araflt›rman›n yap›laca¤› bir alt yap› sunacak.
Elde edilecek serbest elektron lazerleri dalga
boyu olarak k›z›lötesi bölgeyi kapsayacak ve
dalga boyu aral›¤› dikkate al›nd›¤›nda
dünyan›n en yetenekli SEL tesisleri aras›nda
ön s›ralarda yer alacak ve 2013 y›l›nda
tamamlanacak. Enstitü ve H›zland›r›c› tesisi,
aç›l›fl› yap›lan binalarda hizmet verecek. 

Türk H›zland›r›c› Merkezi’nin tasar›m› ve
projelendirilmesi GeV enerjili elektron,
pozitron ve proton h›zland›r›c›lar›na dayal›
çeflitli tesisleri içerecek flekilde Uluslararas›
Bilimsel ve Teknik Dan›flma Komiteleri
eflli¤inde sürdürülüyor. Türk H›zland›r›c›
Merkezi’nin kurulumunun, Cumhuriyetimizin
100. y›l›nda tamamlanmas› planlan›yor. 

UUlluussllaarraarraass››  BBiilliimm  vvee  DDaann››flflmmaa
KKoommiitteelleerriinniinn  33..  TTooppllaanntt››ss››  YYaapp››lldd››

Bu arada, Türk H›zland›r›c› Merkezi Projesi
Uluslararas› Bilimsel ve Teknik Dan›flma
Komitelerinin üçüncü toplant›lar›, 9-13 May›s
2011 tarihleri aras›nda Üniversitemizde
yap›ld›. Toplant›larda, proje çal›flmalar›
hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunuldu;
ulafl›lan sonuçlar ve yap›lan de¤erlendirmeler
raporland›r›ld›.

ÜÜniversitemizce koordine edilen Türk
H›zland›r›c› Merkezi projesi kapsam›nda

‹ngiltere’nin Manchester, Liverpool ve
Lanchester Üniversitelerinin ortaklafla
kurduklar›, parçac›k h›zland›r›c›lar›na dayal›
bilimsel araflt›rma ve inovasyon çal›flmalar›
ile öne ç›kan Cockroft H›zland›r›c› Enstitüsü
aras›nda 10 May›s 2011 tarihinde 4 y›ll›k
bilimsel iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›.
Üniversitemiz Rektörlü¤ünde gerçeklefltirilen
törende, anlaflmaya Rektörümüz Prof. Dr.
Cemal Talu¤ ve Cockroft H›zland›r›c›
Enstitüsü direktörü ve Türk H›zland›r›c›
Merkezi Uluslararas› Bilimsel Dan›flma
Komitesi üyesi Prof. Dr. Swapan
Chattopadhyay imza koydu. Anlaflmada,
bilimsel konularda Üniversitemizi temsil
yetkisi, H›zland›r›c› Teknolojileri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ömer Yavafl’a verildi.
Anlaflma çerçevesinde Türk H›zland›r›c›
Merkezi çerçevesinde, yürütülen kurulum ve
tasar›m çal›flmalar› ile Cockroft H›zland›r›c›
Enstitüsü h›zland›r›c› tesisleri ve projeleri
kapsam›nda, karfl›l›kl› bilgi ve uzman
paylafl›m›, ortak bilimsel projeler gelifltirme
ve etkinlik düzenleme gibi alt bafll›klara yer
verildi. 

Cockroft
H›zland›r›c›
Enstitüsü ile
Bilimsel
‹flbirli¤i
Anlaflmas›n›
‹mzalad›k
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19 May›s’›,
Yine Coflkuyla
Kutlad›k
ÜÜniversitemizin, 19 May›s Atatürk'ü Anma

Gençlik ve Spor Bayram› dolay›s›yla Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras›yla ortaklafla düzenledi¤i
"19 May›s Gençlik Konseri" bu y›l, önceki
y›llardan daha fazla izleyicinin kat›l›m›yla ve
her geçen y›l artan coflkuyla gerçeklefltirildi.

DDiiyyaarrbbaakk››rrll››  ÇÇooccuukkllaarr  KKoonnuu¤¤uummuuzz
10 binin üzerinde izleyicinin ilgi gösterdi¤i

bu y›lki konserde, 5 Grammy ödüllü ‹ngiliz
akapella toplulu¤u "Swingle Singers" grubu
da sahne ald›. CSO’yu, geçti¤imiz y›llarda
oldu¤u gibi yine fief Rengim Gökmen yönetti.
TRT’nin canl› yay›nlad›¤› konsere,
Üniversitemizin sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda Diyarbak›r’›n E¤il ilçesinden
gelen ilkokul ö¤rencileri de kat›ld›.

Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›'n›n
çald›¤› ‹stiklal Marfl›'n›n okunmas›yla
bafllayan "19 May›s Gençlik Konseri"nde,
klasik eserlerin yan› s›ra film müziklerine de
yer verildi. Konserde L. van Beethoven’in "5.
Senfoni", J. Brahms’›n "Macar Danslar› No:
1", J. Mitchell’in "Both Sides Now", Q.
Jones’in  "Soul Bossa Nova", A. Piazzolla’n›n
"Liber Tango", J. S. Bach’›n "Badinerie", V. A.
Mozart’›n "Sihirli Flüt", F. Lizst’in "Macar
Rapsodisi", L. Schifrin’in "Görevimiz Tehlike",
R. Hayman’›n "Pembe Panter", G. Bizet’in
"Carmen Prelude", "Ciao Bella-Ciao", D.
Ellington’un "Caravan", H. Arlen’in "Over the
Rainbow Medley", Swingle Singers’in Türkçe
söyledi¤i, anonim bir parça olan "Gemiler
Giresuna", "10. Y›l Marfl›" ve "Da¤ Bafl›n›
Duman" alm›fl seslendirildi.

““1199  MMaayy››ss,,  ÖÖzzggüürr  vvee  OOnnuurrlluu  BBiirr  YYaaflflaamm
DDeemmeekkttiirr””

Konserin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’yla birlikte 3. kez
düzenledikleri konserle, Mustafa Kemal
Atatürk’ün Samsun’a ç›k›fl›n›n 92. y›l›n›n
coflkusunu paylaflt›klar›n› belirtti.

19 May›s’›n, Anadolu insan›n›n
ola¤anüstü güç koflullara ra¤men, Mustafa
Kemal’in önderli¤inde gerçeklefltirdi¤i Milli
Mücadelenin bafllad›¤› gün oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Talu¤; "19 May›s, dünyan›n
en güzel ve en de¤erli ama en sorunlu
co¤rafyas›nda ça¤dafl bir ulus devletin
do¤uflunun habercisidir. 19 May›s, tam
ba¤›ms›zl›k demektir. 19 May›s, özgür ve
onurlu bir yaflam demektir. 19 May›s,
Mustafa Kemal Atatürk’ün do¤um günüdür”
dedi.

Konsere görkemli kat›l›m için teflekkür
eden Prof. Dr. Talu¤, gençlerin, kendilerine
Cumhuriyeti emanet eden Büyük Atatürk’ün
ayd›nl›k yolundan hiç ayr›lmayacaklar›na
inand›¤›n› belirterek; "Yaflas›n 19 May›s"
dedi.

Bu unutulmaz konserin kayd›n›,
www.ankara.edu.tr/19mayis/ adresinden
izleyebilirsiniz.

TTuuttuukklluu  vvee  HHüükküümmllüü  ÇÇooccuukkllaarr››  ddaa
UUnnuuttmmaadd››kk

Üniversitemiz Rektör Dan›flman› Prof.
Dr. Gülay Kurtay baflkanl›¤›ndaki bir grup
ö¤retim üyemiz de 19 May›s’ta, Ankara
Çocuk E¤itimevi’ni ziyaret ederek bayram›
gençlerle kutlad›.

Üniversitemiz Konservatuvar›
ö¤rencilerinin müzik dinletisi sundu¤u
etkinlikte, ö¤retim üyelerimizin yan›nda
götürdü¤ü arma¤anlar çocuklara sunuldu.



Üniversitemizde European
University Association (EUA)
De¤erlendirme Çal›flmas› Yap›ld›
AAnkara Üniversitesi’nde, Avrupa Üniversite

Birli¤i Kurumsal De¤erlendirme Program›
(European University Association Institutional
Evaluation Programme, EUA-IEP) çerçevesinde
24-27 May›s 2011 tarihleri aras›nda bir izleme
ziyareti gerçeklefltirildi. Fuada Stankovic,
Alina Gavra ve Andy Gibbs’ten oluflan EUA
De¤erlendirme Ekibi, Üniversitemizin
akademik ve idari organlar› ile görüflmeler
yapt›.

Yap›lan de¤erlendirmeler, 27 May›s 2011
tarihinde Rektörlük Senato Salonu’nda EUA
Ekibi taraf›ndan sözlü rapor olarak sunuldu.

Toplant›da EUA-IEP’e 2005 y›l›nda ilk kez
baflvuran önceki Rektör Prof. Dr. Nusret Aras
da haz›r bulundu.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Ankara Üniversitesi’nin daha önce EUA’n›n
de¤erlendirmesinden baflar›yla geçti¤ini,
flimdi de izleme de¤erlendirmesinin yap›ld›¤›n›
belirtti. ‹zleme de¤erlendirmesinin, as›l
de¤erlendirmenin yap›lmas›n›n üzerinden befl
y›l geçtikten sonra yap›ld›¤›n› belirten Prof.
Dr. Talu¤, bu de¤erlendirmeyi de kendilerinin
istedi¤ini kaydetti. 

EUA ekibinin taslak raporunu aç›klayan
Prof. Fuada Stankovic, konuflmas›n›n bafl›nda,
EUA’n›n amac›n›n neyin nas›l yap›laca¤›n›
söylemek de¤il, Üniversitenin geliflmesi ile
ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak
oldu¤unu vurgulad›. Ankara Üniversitesi’nde

yapt›klar› toplant›larda edindikleri izlenimleri
etkileyici bulduklar›n› kaydeden Prof.
Stankovich, ö¤rencilerin Üniversite
Senatosu’nda temsil edilmesinin çok önemli
oldu¤unu ve Üniversitede H›zland›r›c›
Teknolojileri, Kök Hücre ve Su Yönetimi
Enstitüsü gibi yeni araflt›rma enstitülerinin
kurulmas›n›n bilimsel araflt›rma potansiyeli
aç›s›ndan Üniversite’ye büyük de¤er katt›¤›n›
söyledi. Prof. Stankovich, yap›lan görüflmeler
s›ras›nda, uluslararas›laflma, sanayi ile
iflbirli¤i ve topluma hizmet konular›n›n
özellikle de¤erlendirmeye al›nd›¤›n›
vurgulayarak, Ankara Üniversitesi’nin
uluslararas›laflma alan›nda önemli ad›mlar
atmakta oldu¤unu belirtti. Prof. Stankovich,
Ankara Üniversitesi’nin çevreye duyarl› ve
endüstriye aç›k projeler yapt›¤›n›, bunun da
Üniversitenin güçlü yanlar›ndan birisini
oluflturdu¤unu vurgulad›. Üniversitenin
topluma karfl› sorumluluk çal›flmalar›n›n da
önemli yer tuttu¤unu anlatan Prof.
Stankovich, bu ba¤lamda Sürekli E¤itim
Merkezi’nin iyi bir ilerleme gösterdi¤ini
belirtti. Genel olarak yapt›¤› de¤erlendirmede
de Ankara Üniversitesi’nin son befl y›l
içerisinde çok önemli bir geliflme kaydetti¤ini
vurgulad›.

Raporun son halinin Eylül ay›nda
Üniversitemize genderilmesi bekleniyor. EUA-
IEP De¤erlendirme Çal›flmas› ile ilgili ayr›nt›l›
bilgiler, Üniversitemiz web sitesinde ‘EUA-IEP
De¤erlendirme Ziyareti’ bafll›¤› alt›nda
incelenebilir.
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Mesleki E¤itimde
Dev Ad›m
Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Mesleki E¤itim Okullar› Hayata Geçiyor

AAnkara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› ve
Bafltem Mesleki E¤itim Kurumlar›

iflbirli¤iyle "Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Mesleki E¤itim Okullar› (Anadolu
Meslek Liseleri)" hayata geçiriliyor. Bafltem’in
Gölbafl› Mogan Gölü k›y›s›nda haz›rlad›¤› yeni
kampüste, 2011-2012 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
hizmete girecek olan Ankara Üniversitesi
Gelifltirme Vakf› Mesleki E¤itim Okullar›
(Anadolu Meslek Liseleri) bu alanda
Türkiye’de bir ilk olma özelli¤i tafl›yor.

Ankara Üniversitesi’nin bilgi, birikim ve
e¤itim anlay›fl›yla Bafltem prati¤inin birlikte
hayata geçirilece¤i Okulda, mesleki e¤itimde
yepyeni bir yaklafl›m ve aç›l›m getirilmesi
hedefleniyor.

Okul kampüsü, aç›k ve kapal› spor
alanlar›, futbol-basket sahas›, yar› olimpik
kapal› yüzme havuzu, yelken-su sporlar›,
restoran-konferans salonlar› vb, mesleki
e¤itim konusunda ç›¤›r açacak yeniliklerle
dolu.

Temel e¤itim sonras›nda ö¤rencileri
mesleki e¤itime yönlendirmede önemli
avantajlar sa¤layan kampüste ö¤renciler,
e¤itimlerinin yan›s›ra, sosyal ve sportif tüm
faaliyetlerden de yararlanabilecekler.

Okulun sa¤lad›¤› bir di¤er avantaj ise tüm
ö¤rencilerine yaz döneminde ABD’de dil
e¤itimi vermesi ve mesleki geliflim
programlar›ndan faydaland›rmas›. Turizm
Otelcilik, Biliflim, Tasar›m ve ‹ç Mimari

alanlar›nda e¤itim verecek olan Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Mesleki E¤itim
Okullar› (Anadolu Meslek Liseleri), Bafltem’in
22 y›ll›k Mesleki E¤itim tecrübesiyle, Ankara
Üniversitesi vizyonunun bir arada olaca¤›
yüksek hedefler içeriyor. E¤itimde özel sektör-
Üniversite iflbirli¤inin örnek projesi say›lan bu
oluflum, Türkiye’de Mesleki E¤itimin
gelifltirilmesine de önemli katk›larda
bulunacak.

‹ki e¤itim kurumunun iflbirli¤ini
kamuoyuna duyurmak ve ortakl›k protokolünü
imzalamak için 11 May›s 2011 tarihinde
Üniversitemiz Rektörlü¤ü’nde bir toplant›
düzenlendi. Protokolü Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ve Bafltem Okullar› Kurucusu Dr. Hamit
Kat›rc›o¤lu imzalad›.

Toplant›da bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
e¤itim alan›nda özel sektör ve üniversite
aras›nda yeni bir at›l›m›n gerçekleflti¤ini, bu
tür okullar› Türkiye’nin de¤iflik yerlerinde de
açacaklar›n› söyledi. Böyle kaliteli bir okulu
Türkiye’ye kazand›rd›klar› için mutluluk
duyduklar›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, bugün
at›lan imza ile sorumluluklar›n›n artt›¤›n›, bu
iflbirli¤inde görev alacak herkese teflekkür
etti¤ini kaydetti. ‹lk günden itibaren bir okul
müzesi kurulmas›n› da istedi.

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi Yekta Güngör Özden de
en büyük yat›r›m›n insana yap›lan yat›r›m

oldu¤unu, bu protokolle yeni bir göreve omuz
verildi¤ini, Üniversitemize kat›lan yeni üyeyi
de kutlad›¤›n› kaydetti.

SBF Dekan› Prof. Dr. Celal Göle de
Türkiye’yi gelecekte yönetecek Atatürkçü
kadrolar› Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf›
Okullar› gibi okullarda yetifltirmek gerekti¤ini
belirtti.

Bafltem Okullar› Kurucusu Dr. Hamit
Kat›rc›o¤lu ise Bafltem’i 1988’de kurduktan
bugüne kadar, binlerce genci meslek sahibi
yap›p onlar› ifle yerlefltirdiklerini söyledi. Prof.
Dr. Talu¤’un önderli¤inde gerçeklefltirdikleri
bu iflbirli¤inin e¤itime büyük de¤er kataca¤›n›
belirten Dr. Kat›rc›o¤lu, Ankara
Üniversitesi’nin, yüksekö¤retimde oldu¤u gibi
ortaö¤retimde de öncülük yapmaya devam
etti¤ini, bu okulla Ankara Üniversitesi’nin
ad›na lay›k olmaya çal›flacaklar›n› kaydetti.

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
‹lkö¤retim Okulu Okul Aile Birli¤i Baflkan›
Mustafa Aydos ise bu protokolün, ülkemizin
gelece¤i aç›s›ndan umut verici oldu¤unu, bu
tür iflbirliklerinin sürekli olmas›n› istedi¤ini
bildirdi. 

Bafltem Okulu Müdürü Sami Nurtaç Turan
da bugüne kadar sektöre çok say›da kalifiye
iflgücü sa¤lad›klar›n›, ö¤renciler için de iyi
e¤itim vermenin yan› s›ra yurt d›fl›n› görme
olana¤› sunduklar›n›, Ankara Üniversitesi’nin
ad›yla devam etmenin kendileri için tarif
edilemez bir gurur oldu¤unu vurgulad›.
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Ankara Üniversitesi
Su Yönetimi Enstitüsü
Törenle Aç›ld›
AAnkara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü,

17 May›s 2011 tarihinde düzenlenen
törenle aç›ld›. Rektörlükte düzenlenen törene
9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve
ö¤retim üyeleri kat›ld›.

Toplant›ya kat›larak bir konuflma yapan
9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Su
Yönetimi Enstitisü’nün, içinde yaflad›¤›m›z
ça¤›n oldu¤u kadar gelece¤in enstitüsü
oldu¤unu söyledi. Enstitünün, uluslararas› bir
bilgi merkezi olmak istedi¤ini, bu yönüyle
Enstitüyü kutlad›¤›n› belirten Demirel,
günümüzde bütün dünyan›n, umudunu
araflt›rmaya ba¤lad›¤›n› kaydederek;
"’Araflt›rma yapacak’ sözünü duydu¤um
zaman, gelece¤in düflünüldü¤ünü anlar›m"
dedi. Enstitü’de yüksek lisans ve doktora
çal›flmalar›n›n da yap›laca¤›n› kaydeden
Demirel; "Gönlümün ve zihnimin daima sizinle
beraber oldu¤unu bilmenizi isterim" dedi.
Dünyadaki hayat›n devam etmesi gerekti¤ini

ancak insano¤lunun, kainat›n düzeninin
bozulmas›na yol açacak uygulamalar yapt›¤›n›
da belirten Demirel; "‹nsano¤lu, ya¤mur
ya¤mazsa ne yapaca¤›n›n cevab›n› henüz
bulamad›. ‹nsan say›s› sürekli art›yor ve talep
etti¤i su ve yiyecek miktar› da yükseliyor. Su,
tükenmez bir kaynak de¤il. Olmazsa olmazd›r.
Dünyada bir milyar insan günlük bir bardak
temiz sudan mahrum. Temiz suyun insanlara
temin edilmesi gerekiyor. Su bir insanl›k
hadisesidir" diye konufltu. 

Sularla ilgili en önemli sorunun da suyun
kirlenmesi oldu¤unu kaydeden Demirel, kirli
sular›n nehirlere ve denizlere verilmesi
durumunda oralar›n da kirlendi¤ini belirterek;
"Suyu al›n kullan›n ama temiz suyu kirletmek
için kullanmay›n. Sanayi de suyu kirletiyor.
Buralara ar›tma tesisleri kurulmas› laz›m. Su
kaynaklar›ndan elektrik de üretiliyor. Ama
bunu yaparken do¤ay› da yok etmemek laz›m.
GAP Bölgesi’nde barajlar›n ard›nda biriken
suyun da bir an önce kanallar yap›larak

tarlalara verilmesi gerek" diye konufltu. Suyun
aziz bir fley oldu¤unu da belirten Demirel
sözlerini "Bizim insan›m›z ‘su gibi aziz ol’ der.
Suyun ad› Mekke’de Zemzem, Cennet’te
Kevser’dir" fleklinde bitirdi.

““SSuu  AAll››nntteerriiddiirr””
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal

Talu¤ da suyun bir insan hakk› oldu¤unu, bu
hakk›n çok iyi korunmas› ve bunun için de
ak›lc› politikalar›n üretilmesi gerekti¤ini
belirterek; "Su al›n teridir. Emektir. Uygarl›klar
su ile do¤ar ve yeflerir. Su umuttur. Kurumufl
dudaklar›n, kurakl›ktan çatlam›fl topraklar›n
özlemidir. Sararm›fl ekinlerin umududur.

Su gözyafl›d›r. Yeflili yok edilmifl
yamaçlardan gelen seldir. Tayfundur.
Tufand›r. Su kavgad›r. Tarla bafl›nda hakk›na
sahip ç›kmak, çeflme bafl›nda s›ra
beklemektir. Bolivya’da uluslararas› da¤›t›m
flirketlerine karfl› halk hareketidir" dedi. 

Halk aras›nda "sudan ucuz" diye bir deyim
oldu¤unu, oysa suyun çok pahal› bir madde
oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Talu¤;
“Bakmay›n halk›m›z›n sudan ucuz dedi¤ine,
bunun bir maliyeti ve ekonomisi vard›r. Suyun
küresel bir sömürü arac› haline gelmesi, bir
stratejik silah olarak kullan›lmas› kabul
edilemez. Birileri gücüne güç kats›n diye
akarsulara, göllere, yer alt› sular›na ipotek
konulamaz” diye konufltu. Su kaynaklar›n›n
korunmas› ve gelifltirilmesinin önemine de
iflaret eden Prof. Dr. Talu¤, suyun tüm
kullan›m alanlar›nda su tasarrufu ve
verimlili¤inin sa¤lanmas›, aküferlerin
boflalmas›n›n önüne geçilmesi, su
kirlenmesinin en aza indirilmesi, at›k su
yönetimine önem verilmesi gerekti¤ini
kaydetti. Suyun, Üniversitemizde çok say›da
bilimsel disiplinin ilgi alan› içinde
bulundu¤unu da anlatan Prof. Dr. Talu¤, bütün
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bu çal›flmalar› yapan bilim insanlar›n›n, bu
Enstitü çat›s› alt›nda bir araya gelerek
disiplinleraras› çal›flmalar yapacaklar›n›,
burada ayn› zamanda yüksek lisans ve doktora
çal›flmalar›n›n da gerçeklefltirilece¤ini,
suyla ilgili çal›flmalar yürüten akil
adamlar›n da bilgi birikimlerini
Enstitüye aktaracaklar›n› kaydetti.
Enstitünün dünyada tan›nan bir
akademik merkez olmas› için
ellerinden geleni yapacaklar›n› belirten
Prof. Dr. Talu¤, 9. Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’in, kendi yaflam
öyküsünü "Bir Ömür Suyun Peflinde" diye
tan›mlayarak kitaplaflt›rd›¤›n› da anlatt› ve
"Onun suyla ilgili inan›lmaz bir meslek aflk›
var. Deste¤inin hep bizimle birlikte olaca¤›n›
biliyorum" dedi.

““YYeennii  AAçç››ll››mmllaarr  vvee  ÖÖnneerriilleerr
SSuunnuullaaccaakk””

Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Turhan Aküzüm ise ülkemizde su yönetimi
konusunda araflt›rma, gelifltirme ve e¤itim
çal›flmalar› yapan ve ilgili kurumlara bu
konularda destek veren bir su enstitüsüne,
özellikle küresel ›s›nman›n önemli bir düzeyde
hissedildi¤i ve her sektörde önemli düzeyde
su eksikli¤i yafland›¤› günümüz koflullar›nda
acil ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi. Dünyada
birçok üniversite bünyesi içinde su enstitüleri
kuruldu¤unu, bunlar›n, bulunduklar› bölge ve
dünya su sorunlar› üzerinde çal›flma yapt›¤›n›,
çözüm önerileri üzerinde araflt›rma, strateji
dokümanlar› üretti¤ini ve çözümlerin genifl bir
kesimle paylafl›lmas› temelinde çal›flt›¤›n›
belirten Prof. Dr. Aküzüm; "Ankara
Üniversitesi, üniversitelere düflen görev bilinci
içerisinde su kaynakl› sorunlara yeni aç›l›mlar
ve öneriler sunmak üzere Su Yönetimi
Enstitütüsü’nü kurmufltur. Su Yönetimi
Enstitüsü e¤itim-ö¤retim, ileri düzeyde
araflt›rma yan›nda ilgili sektörlerle iflbirli¤i
içerisinde olacakt›r" dedi.

Prof. Dr. Aküzüm, Enstitü’nün çal›flma
alanlar›n›n; "Suya Eriflim ve Su Hakk›", "Su ve
Toplum", "Su ve Üretim (Tar›m)", "Su Kalitesi,

Sa¤l›k ve Çevre", "Tar›msal su yönetimi",
"Yüzey ve yeralt› suyu kaynaklar›n›n arz ve
talebinin ve yenilenme düzeyinin

dengelenmesi ",
"Sulu ve kuru tar›m
koflullar›nda su
kullan›m
verimlili¤inin
optimize
edilmesi", "‹klim
de¤iflikli¤inin
sulu ve kuru
tar›m sistemine
ve yüzey ve
yeralt› suyu

kaynaklar›na etkileri", "Yüzey ve
yeralt› suyu kaynaklar›n›n kirlilik durumunun
de¤erlendirilmesi", "Agroekolojik ve
agrometeorolojik çal›flmalar yap›lmas›",
"E¤itim ve kapasite gelifltirilmesi", "AB
müktesebat›na uyum çal›flmalar›na uygun
faaliyetlerde bulunulmas›", "Kentsel alanda su
kullan›m verimlili¤ini art›ran kent planlar› ile
entegre yenilikçi yaklafl›m ve metotlar›n
gelifltirilmesi", "Kentsel su hizmetlerinin
yerine getirilmesi konusunda ülkemiz
flartlar›na uygun yollar konusunda
çal›flmalar›n yap›lmas›", "Arazi kullan›m
kararlar›n›n yüzey ve yeralt› suyu kaynaklar›na
etkileri ve çözüm önerileri üzerinde çal›flmalar
yap›lmas›", "Tar›m, kentsel alan ve sanayinin
su ihtiyaçlar› için strateji dokümanlar›
haz›rlanmas›", "Havza planlamas› ve yönetimi
kapsam›nda tar›m, kentsel alan ve sanayi için
ülke flartlar›na uygun politika, strateji ve
uygulama dokümanlar›n›n haz›rlanmas›", "Su
temini, su kullan›m›, at›ksu ve at›ksular›n
yeniden kullan›m› konular›nda strateji
dokümanlar›n›n haz›rlanmas›", "Yüzey ve
yeralt› suyu kaynaklar›n› besleme ve iflletme
konular›nda çal›flmalar yap›lmas›", "Su
kirlili¤inin önlenmesi konular›nda çal›flmalar›n
yap›lmas›", "Su hukuku, uluslararas› su
hukuku ve s›n›raflan sular konusunda
çal›flmalar›n yap›lmas›", "Küresel su sorunlar›,
Ortado¤u ve Akdeniz bölgesi sorunlar› ve
uygulamalar› hakk›nda çal›flmalar yap›lmas›",

"Su hakk›, sanal su, eko sanitasyon gibi
uluslararas› kurulufllar›n gündeminde olan
konulara yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›" ve
"Su yönetiminde karar verici pozisyonda
bulunanlar ve uluslararas› kurulufllara "Türkiye
Su Raporunu" iki y›lda bir sunma konusunda
çal›flmalar›n ve gerekli giriflimlerin yap›lmas›"
konular›nda olaca¤›n› vurgulad›.

Enstitü bünyesinde ilk aflamada yedi
anabilim dal›n›n kurulmas›n›n planland›¤›n› ve
bunlardan ilk üçünün aç›lmas› için baflvuruda
bulunuldu¤unu belirten Prof. Dr. Aküzüm,
Enstitü’nün Ankara Üniversitesi bünyesi
içerisinde kurulmas›n›n bir bak›ma tarihi bir
görevi yerine getirmek anlam›n› da tafl›d›¤›n›,
1933 y›l›nda kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü
içinde bir de Su Enstitüsü’nün bulundu¤unu
hat›rlatt›.

““DDüünnyyaaddaa  SSuu  TTaalleebbii  AArrtt››yyoorr””
UNESCO Dünya Su De¤erlendirme

Program› Koordinatörü Dr. Olcay Ünver de
dünya nüfusu h›zla artarken, geliflen
ekonomilerin de daha fazla su kullanma
talebinde bulunduklar›n› söyledi. Su krizi
henüz tüm insanlar› tamamen etkilemedi¤i
için herkes taraf›ndan tam alg›lanamad›¤›n›
da belirten Dr. Ünver, bir otomobil üretilirken
500 ton, bir kilo et üretimi için de 10-15 ton
suyun tüketildi¤ini kaydetti. Dr. Ünver,
dünyada su kaynaklar›n›n kullan›m›n›
etkileyen kararlar› çevre, enerji, tar›m,
bay›nd›rl›k ve iskan, sa¤l›k, hazine ve ticaret
bakanl›klar› ile milli planlama enstitülerinin
verdi¤ini, bu kararlar› veren uzmanlar›n iyi
yetifltirilmesi gerekti¤ini vurgulad›. 

Su Yönetimi Enstitüsü’nde

Yer Alacak Anabilim Dalları 

- Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı

- Havza Yönetimi Anabilim Dalı

- Sulama ve Drenaj Anabilim Dalı

- Su Politikaları Anabilim Dalı

- Termal ve Mineralli Sular Anabilim Dalı

- Atık Su Yönetimi Anabilim Dalı

- İleri Arıtma Teknikleri Anabilim Dalı

“Suyun küresel bir sömürü

aracı haline gelmesi, bir

stratejik silah olarak

kullanılması kabul edilemez.

Birileri gücüne güç katsın

diye akarsulara, göllere, yer

altı sularına ipotek

konulamaz”
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Sera Konstrüksiyon Üreticileri
ve Donan›m Sa¤lay›c› Firmalar,
Sorunlar›na Çözümü
Üniversitemizde Arad›
ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi Tar›m

Makinalar› Bölümü, Türkiye’de ilk defa
sera konstrüksiyon üreticileri ile donan›m
sa¤lay›c› firmalar› Ziraat Fakültesi’nde bir
araya getirerek sektörün sorunlar›n› ele ald›.
12 May›s 2011 tarihinde düzenlenen çal›fltaya
Tartes, Aytekin Sera, Elimko, Kozanlar Is›tma,
Nalbanto¤lu, Yurtser, Dövenci, Güney
Serac›l›k, Hakan Plastik, Karaca Tar›m,
Konyal›lar Is›tma, Metafl Serac›l›k, Normist,
Opes, Teknoser Sera, Uska, Özdemir
Redüktör, ‹nserkon, Akser, Serma Plastik,
Janler Is›tma, Genfog, Mramor firmalar›n›n
yöneticileri ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve
Ziraat Bankas› temsilcileri kat›ld›.

““AAnnkkaarraa  ÇÇeevvrreessiinnddee  SSeerraacc››ll››kk
GGeelliiflflttiirriillmmeellii””

Toplant›ya kat›lan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara Üniversitesi’nin
sektörle iflbirli¤i konusunda h›zla ad›m att›¤›n›
ve bu amaca yönelik olarak BAPRO, Patent
Ofisi ve Teknokent’i kurdu¤unu söyledi.
Türkiye’nin ihtiyac› olan tar›msal teknoloji ve
sera donan›mlar› aç›s›ndan üniversite ile özel
sektörün yapabilece¤i çok ifl oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Talu¤, bu konuda geliflmifl ülkelerde
üniversite ile sektörün ortaya koydu¤u çok
güzel iflbirlikleri oldu¤unu, ülkemizde bu
iflbirli¤inin sa¤l›kl› kurulabilmesinin yollar›n›n
bulunmas› gerekti¤ini söyledi. Prof. Dr. Talu¤;
"‹flbirli¤i taraflara kazanç sa¤lam›yorsa
sa¤lam temelli olmaz. ‹flbirli¤i sa¤lam ve
yararl› temellere oturmal›" dedi. Türkiye’de
tar›m kentinin de Ankara Üniversitesi
taraf›ndan kurulmas› gerekti¤ini dile getiren

Prof. Dr. Talu¤, Ankara çevresindeki arazilerde
de serac›l›¤›n gelifltirilmesi gerekti¤ini
belirterek; "Ankara çevresi çok önemli
jeotermal arazilere sahip. Bu bölgelerde
serac›l›¤›n geliflmesini sa¤lamal›y›z. Firmalar
da genç ve nitelikli ö¤rencilere kucak açmal›.
Onlara staj yapt›r›n. Derslerimize gelin.
Deneyimlerinizi anlat›n. Her zaman beraber
olmal›y›z. Çal›flmalar›m›z›n yaflama dayal›
olmas› ancak böyle gerçekleflir. Sadece
makale üreten de¤il, sektörün içinde olan
hocalar olmak istiyoruz" diye konufltu. Ankara
Üniversitesi’nin, yaflam›n içinde, yaflam›
savunan bir üniversite oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Talu¤, bu toplant›n›n, sera konstrüksiyon
üreticileri ile donan›m sa¤lay›c›lar› aç›s›ndan
ilerde bir dönüm noktas› olarak an›lmas›n›
umdu¤unu vurgulad›.

Toplant›n›n düzenleyicisi, Tar›m
Makinalar› Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Hasan Silleli de ülkemizin sera varl›¤›
hakk›nda teknik bilgiler verdi. Türkiye’de 49
bin hektar sera bulundu¤unu, ancak bunlar›n
hepsinin modern sera olmad›¤›n› belirten Doç.
Dr. Silleli, sera alanlar›n›n yüzde 12’sinin cam
sera ve yüzde 88’inin plastik örtü oldu¤unu;
seralar›n yüzde 87’sinin Akdeniz bölgesinde
bulundu¤unu ve seralarda yüzde 95 oran›nda
sebze, yüzde 5 oran›nda da meyve ve süs
bitkileri üretildi¤ini kaydetti. Serada çeflitlilik
yaparak riskleri azaltmak ve daha sat›labilir
ürünler üretmek gerekti¤ini de anlatan Doç.
Dr. Silleli, jeotermal alanlarda serac›l›k
yap›lmas› gerekti¤ini, örne¤in Afyon
Sand›kl›’da Aral›k ay›nda dikim yaparak
metrekarede 50 kilogram ürün al›nabildi¤ini

vurgulad›. Cam seralara da önem verilmesini
isteyen, çünkü cam malzemede Türkiye’nin
baflka ülkelere ba¤›ml›l›¤›n›n olmad›¤›n›
belirten Doç. Dr. Silleli, bu alanda çal›flan
firmalar aras›nda bir birlik kurulmas›n›n
önemine iflaret etti. Seralarda Tip Onay›
konusuna da de¤inen Doç. Dr. Silleli, Tip
Onay›’n›n, seralarda standartlara
uygunlu¤unun denetlenmesi ve piyasa
gözetimi, tar›msal kredilerin daha etkin
kullan›labilmesi ve teknoloji kullan›m düzeyi
aç›s›ndan önemli oldu¤unu; Tip Onay›’n›n ilk
baflta s›k›nt› yaratabilece¤ini ama zamanla
firmalar›n önünü açaca¤›n› kaydetti.

Çal›fltay sonucunda; mevcut sorunlarda
muhatap bulma, taraf olma ve mesleki
sorunlar› hakk›nda, ilgili kurulufllar nezdinde
giriflimlerde bulunmak için sera konstrüksiyon
ve donan›m sa¤lay›c›lar›n› bir araya getiren
bir birlik alt›nda birleflilmesi ve birlik kurulma
ifllerini yürütmek üzere, Prof. Dr. Ali ‹hsan
Acar, Doç. Dr. Hasan Silleli, Mustafa
Da¤tekin, Hasan Y›ld›r›m ve Halil Kozan’dan
oluflan bir komisyon kurulmas› kararlaflt›r›ld›. 

Konuyla ilgili bir sonraki çal›fltay ise 2012
fiubat ay› içerisinde Ankara’da yap›lacak.
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“
SBF ve Mülkiyeliler Birli¤i’nden Ortak Kurultay

kazand›rman›n hayalleri oldu¤unu kaydetti.
Farkl› disiplin ve farkl› meslek gruplar›n›n bir
araya geldi¤ini bildiren Prof. Dr. Kuruç,
burada hat›ra anlat›lmayaca¤›n›, amac›n,
gelece¤e dönük öneriler üretilmesi oldu¤unu
vurgulad›. 

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mümtaz
Soysal da politika sahnesinde en büyük
kusurun seçilmifllerle atanm›fllar aras›nda
do¤ru bir uyumun sa¤lanamamas› oldu¤unu
söyledi. Seçilmifllerin demokrat say›ld›¤›,
onlar›n, ald›klar› oylarla halk›n iradesini temsil
etti¤i ve her fleyi onlar›n söylemeye hakk›
oldu¤unun, oysa atanm›fllar›n serbest
düflüncelerinin olmayaca¤›n›n düflünüldü¤ünü
belirten Prof. Dr. Soysal, Cumhuriyet
sayesinde iyi insanlar›n yetifltirildi¤ini ancak
bütün derdin, iyi planlama yap›lamamas›
oldu¤unu kaydetti. Prof. Dr. Soysal, "Biz
insanlar›m›z› do¤ru yerde, do¤ru statüde
çal›flt›rmal›y›z" dedi. 

Prof. Dr. Tuncer Bulutay da tüm bilimsel
dergilerde Türk iktisatç›lar›n yaz›lar›na
rastland›¤›n›, önemli iktisatç›lar yetiflti¤ini
ancak sorunlara ABD’nin bak›fl aç›s›yla
bak›ld›¤›n› belirterek, Türkiye’de art›k sadece
yeni bir planlama de¤il yeni iktisat kuram›
olmas› gerekti¤ini vurgulad›.

““BBüüttüünnlleeflfliikk  PPllaannllaammaa  UUnnuuttuulldduu””
Kurultayla ilgili Prof. Dr. Bilsay Kuruç,

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ve Mülkiyeliler
Birli¤i Baflkan› ‹hsan Fevzibeyo¤lu’nun
imzalad›¤› aç›klamada flu görüfllere yer verildi:

"Günümüzde ulusal ölçekli bütünleflik
planlama unutulmufl durumdad›r. Planlama
faaliyetlerinin piyasaya terk edilmesi gerekti¤i
adeta genel kural haline gelmifltir.
Planlamaya iliflkin düzenlemeler, k›smi ve
sektörel düzeyle s›n›rland›r›lm›flt›r. Oysa
dünya çok yak›n gelecekte planlamay› tüm
boyutlar›yla düflünmeye bafllayacakt›r.
Türkiye, planlama düflüncesi bak›m›ndan
günümüzde kayg› verici bir boflluk içindedir.
Buna karfl›n, 20. yüzy›l›n bir ‘planlama yüzy›l›’
oldu¤u kabul edilirse, Türkiye önemli bir
birikime sahiptir. Bu birikimden yararlanarak
genifl bir bak›fl aç›s›yla planlaman›n k›smi ve
sektörel boyutlar›n› bir bütün halinde
de¤erlendirmek olanakl›d›r. Bütünlük aray›fl›
günümüz ve yak›n gelecek için gereklilik ve
ayn› zamanda bir zorunluluktur."

ÜÜniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Araflt›rma ve Uygulama

Merkezi ile Mülkiyeliler Birli¤i, 13-14 May›s
2011 tarihleri aras›nda "21. Yüzy›lda
Planlamay› Düflünmek" bafll›kl› bir kurultay
düzenledi. Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda
gerçeklefltirilen kurultayda "Dünyaya ve
Türkiye’ye uzun süredir egemen olan piyasac›
ve parçal› planlama anlay›fl›n›n her alanda
nas›l sonuçlar do¤urdu¤u tart›fl›ld› ve
Türkiye’nin kalk›nma aray›fl›nda bu alanlar›n
nas›l planlanabilece¤ine iliflkin öneriler" ele
al›nd›. 21. yüzy›lda planlamay› düflünmenin
önünün aç›lmas› ve bu çabaya süreklilik
kazand›r›lmas›n›n da amaçland›¤› kurultayda
"Planlama ve Piyasa Tart›flmas›", "Ulusal
(‹ktisadi) Planlama", "Ulusal-Toplumsal
Planlama", "Ulusal-Bölgesel-Yerel Planlama",
"Tar›m Planlamas›", "Sanayi ve Teknoloji
Planlamas›" ve "Enerji, Çevre ve Ulaflt›rma
Planlamas›" konular›nda oturumlar
düzenlendi.

““PPiiyyaassaa,,  BBiirr  ÖÖrrnneekklliikk  YYaarraatt››yyoorr””
Toplant›ya kat›larak bir konuflma yapan

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
planlaman›n, insan›n gelece¤i yönetmek için
bilgisi, becerisiyle ortaya koydu¤u önemli bir
çaba oldu¤unu söyledi. Gelece¤i yönetmenin
ancak azim ve iradeye, birikime sahip
olanlar›n yapabilece¤i bir ifl oldu¤unu da
kaydeden Prof. Dr. Talu¤; "Planlama, e¤er
amac›n›z ne kadar zorsa ve bu amaca ne
kadar ba¤l›ysan›z o kadar çok ihtiyac›n›z olan
bir ifltir" diye konufltu. Türkiye’nin, SSCB’den
sonra ulusal, bütüncül plan› uygulayan ilk ülke
oldu¤unu da söyleyen Prof. Dr. Talu¤,
Türkiye’nin çok önemli bir planlama deneyimi
oldu¤unu, 1930’lar›n sanayi plan›yla bafllayan,
ülkeye önemli kurumlar kazand›ran büyük
planlama hamlesi yaflad›¤›n› ancak 24 Ocak
kararlar›ndan sonra, devletin piyasay› kontrol
etmesine dayal› planlama anlay›fl›ndan,
devleti piyasaya b›rakan, küçülten,
s›n›rland›ran, piyasan›n önünü açan bir
planlama anlay›fl›na gidildi¤ini belirtti.
Piyasalaflan dönemde üniversitelerin
durumuna da de¤iflen Prof. Dr. Talu¤,
üniversite, ticaret ve piyasaya b›rak›ld›¤›nda
özgünlü¤ün ve yarat›c›l›¤›n yok oldu¤unu,
piyasan›n bir örneklik yaratt›¤›n› kaydetti.
Piyasalaflan üniversitede özellikle sosyal bilim

alanlar›n›n soldu¤unu, baz› alanlar›n da öne
ç›kt›¤›n›, kamu talebi yerine piyasa talebine
dönen üniversitenin yönünün flaflt›¤›n›
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, üniversite olarak
bilgiyi koruman›n, üretmenin, aktarman›n,
de¤erlendirmenin görevleri oldu¤unu ama
bilgiyle ilgili yeni bir görevleri de oldu¤unu,
bunun da bilgiyi satmak oldu¤unu belirtti. Bir
örnekli¤in olumsuz yönlerini de aç›klayan Prof.
Dr. Talu¤, örne¤in ziraat alan›nda bütün yerel
çeflitlerin kayboldu¤unu, sadece sert kabuklu
tats›z domateslerin piyasay› ele geçirdi¤ini,
bütün gazetelerin arka sayfalar›n›n birbirine
benzemeye bafllad›¤›n› vurgulad›.

20. yüzy›l›n planlama yüzy›l› oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Talu¤, "21. yüzy›lda
do¤mufl ö¤rencimiz yok ama 20. yüzy›l çok
geride kalm›fl gibi. Oysa öyle de¤il.
Planlamay› yeniden düflünmek laz›m.
Türkiye’nin çok önemli planlama deneyimi var.
Ülkemizi kalk›nd›ran kurumlar› kazand›ran
deneyim var" dedi.

Planlaman›n, çok eski dönemlerden beri
var oldu¤unu da belirten Prof. Dr. Talu¤,
‹stanbul’da sergilenen Kiklad teknelerini
anlatarak; "Kiklad tekneleri 5 bin y›l önce
Anadolu ile Ege adalar› aras›nda ulafl›m
sa¤layan teknelerdir. Arkeolog arkadafllar›m›z,
önce bu teknelerle ilgili bulgulara rastlad›.
Sonra resimleri birlefltirdi, tekneyi haz›rlay›p
denize indirdi. Bunun için navigasyon çok
önemli. Navigasyon, çok zor koflullarda,
belirsizlikler içinde bir yere nas›l gidilir, hangi
koflullarda gidilir, bunun üzerine insanlar›n 5
bin y›ld›r çal›flt›klar›n›, ortaya bir fley
koyduklar›n› anlat›r. Bir tarafta navigasyon
tarihi, bir tarafta da ‘kervan yolda düzülür’
diyen bir baflka anlay›fl. Do¤rusu dünyada
planlamaya bak›fl çok farkl›" dedi.

““OOrrttaakk  YYöönn  BBuullmmaa  ‹‹hhttiiyyaacc››  VVaarr””
Prof. Dr. Bilsay Kuruç da Türkiye’de

düflünen, tasar›m yapan insanlarda ortak yön
bulma ihtiyac› oldu¤unu, kurultay›n bu amaçla
düzenlendi¤ini kaydetti. Prof. Dr. Kuruç;
"Ülkenin gelece¤ine dönük ciddi düflünce,
tasar›m fukaral›¤›, bir kavray›fl eksikli¤i, bir
irade bofllu¤u ve umursamazl›¤›n
birleflmesinden do¤an bir entelektüel boflluk
var" dedi. Planlaman›n sadece teknik araç
gereç koleksiyonu olmad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Kuruç, planlamaya yeniden anayasal statü

21. Yüzy›lda
Planlamay› Düflünmek”
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Yenilenen G›da Hijyeni ve
Teknolojisi Bölümü Aç›ld›
ÜÜniversitemiz Veteriner Fakültesi’nin,

bafltan afla¤› yenilenen, tesisatlar›
yeniden yap›lan, yeni dolaplarla donat›lan
G›da Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, 26 May›s
2011 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤ ve ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤›n› bir
törenle aç›ld›.

Rektörümüz Prof. Dr. Talu¤, bu y›l›n,
dünyada veteriner hekimler y›l› olarak ilan
edildi¤ini ayr›ca, ayn› zamanda veteriner
hekim olan Mehmet Akif Ersoy y›l› da
oldu¤unu söyledi. Besin Kontrolü ve Hijyeni
Kürsüsü’nün 1951 y›l›nda kuruldu¤unu, bu y›l
da 60. y›l›n› kutlad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Talu¤; "60. y›la, Rektörlük olarak küçük bir
arma¤an sunman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.
Bizim görevimiz hizmet etmektir. Yönetici
olarak daima elimizden geleni yapaca¤›z,
veteriner hekim arkadafllar›m›z›n da her

zaman ülkeye hizmet edeceklerini biliyoruz"
dedi.

Dekan Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu da
Bölümün önceki halini bilenlerin, aradaki fark›
çok net olarak gördüklerini, bu iflin çok say›da
kiflinin katk›lar›yla yap›ld›¤›n›, buray› gören
di¤er ö¤retim üyelerinin, kendi bölümlerinin
de bu flekilde yap›lmas›n› istediklerini söyledi.
Prof. Dr. Haz›ro¤lu, eme¤i geçenlere teflekkür
ettiklerini ve di¤er bölümler için devam›n›
beklediklerini kaydetti.

G›da Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. ‹rfan Erol da bölümde
yap›lan ifli tadilat olarak nitelemenin zor
oldu¤unu, bölümün bafltan bafla yenilendi¤ini
kaydetti. Prof. Dr. Erol, g›da güvenli¤inin bu
kadar önemli oldu¤u günümüzde, yap›lan bu
ifl için teflekkür etti¤ini belirtti.
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Müzecilik Haftas›
Üniversitemizde Kutland›
VVehbi Koç Vakf›, Vehbi Koç ve Ankara

Araflt›rmalar› Merkezi (VEKAM) ve Rahmi
M. Koç Müzesi’nin, Müzecilik Haftas›
nedeniyle düzenledi¤i "Geçmiflten Gelece¤e
Türkiye’de Müzecilik-Kültürel Miras:
Restorasyon ve Konservasyon Yöntemleri"
konulu sempozyum 23-24 May›s 2011 tarihleri
aras›nda Üniversitemiz Rektörlü¤ü 100. Y›l
Salonu’nda gerçeklefltirildi. Ankara
Üniversitesi’nin önemli destek verdi¤i
sempozyumun aç›l›fl›nda, Ankara’n›n 120 km
bat›s›ndaki Juliopalis Antik Kenti’ndeki, M.S.
2-3 yüzy›llara ait arkeolojik kaz›lar ve elde
edilen ilginç buluntular anlat›ld›. Çok eski
dönemlerden beri kaçak kaz› yapanlarca
tahrip edilen kentte yap›lan kaz›larda ele
geçen buluntulara göre, bu kentin aktif bir
ticari yaflam› ve gelip geçenlerinin çok oldu¤u,
hatta tavflan yünü ve kerevit ihracat›n›n
yap›ld›¤› belirtildi. 

““AArrkkeeoobboottaanniikk  vvee  AArrkkeeoozzoooolloojjii
KKoonnuussuunnuu  ddaa  GGeelliiflflttiirrmmeekk  ‹‹ssttiiyyoorruuzz””

Sempozyumda, "Juliopolis Buluntular›
Çerçevesinde Restorasyon Çal›flmalar›",
"‹norganik Eserlerin Restorasyonu ve
Konservasyonu", "Organik Eserlerin
Restorasyonu ve Konservasyonu" konulu
oturumlarla,  "Anketler Ifl›¤›nda Müzeler II:
Ziyaretçi ya da Koleksiyonu Koruma Odakl›

Müze Yönetimi" konulu bir panel
gerçeklefltirildi.

Sempozyumun aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, her taraf›nda çok say›da
kültürel miras bulunan bir ülkede
yaflad›¤›m›z›, geçmifl uygarl›klar›n kültürel
miras›na sahip ç›kman›n gelecek nesillere
olan borcumuz oldu¤unu kaydetti. Ülkemizde
arkeologlar›n yapt›¤› çal›flmalarla çok say›da
eserin gün yüzüne ç›kar›ld›¤›n› ancak henüz
yeralt›nda yap›lacak çok iflin oldu¤unu da
belirten Prof. Dr. Talu¤; "Yeralt›nda nice
hazineler, zenginlikler yat›yor. Bunlar› bu
topluma ve insanl›¤a kazand›rmam›z
gerekiyor" dedi. Ankara Üniversitesi’nin,
kurulufl misyonuna uygun olarak arkeolojik
alanda büyük baflar›lara imza att›¤›n›,
bunlardan birinin de yeni bir alan olan su alt›
arkeolojisi oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
arkeobotanik ve arkeozooloji konusunu da
gelifltirmek istediklerini anlatt›. Türkiye’nin,
Avrupa’n›n en önemli gen kaynaklar›na sahip
oldu¤unu, dünyada ön s›ralarda gelen Ankara
Üniversitesi Herbaryumu’nun yenilendi¤ini,
yak›nda aç›l›fl›n›n yap›laca¤›n› kaydeden  Prof.
Dr. Talu¤, Türkiye’nin ilk jeopark›n›n da
K›z›lcahamam-Çaml›dere bölgesinde Ankara
Üniversitesi ö¤retim üyelerinin çal›flmalar›yla
kamuoyuna tan›t›ld›¤›n› belirtti. Restorasyon

ve konservasyon alan›nda kullan›lan yüksek
teknoloji konusuna da de¤inen Prof. Dr. Talu¤;
"Yüksek teknolojiyle yap›lacak çal›flmalarla,
kültürel varl›klar›n toplumla buluflma
sürelerini çok uzatabilmeliyiz" dedi.

Baflkent Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Filiz Yeniflehirlio¤lu da nesnenin bir
yerden baflka bir yere tafl›nmas› konusunun
bile bir kural› oldu¤unu, organik temas›n,
organik olmayan malzemeye zarar
verebildi¤ini, bu malzemelerin uygun
koflullarda saklanmas›n›n da konservasyon
uzman›n›n görevleri aras›nda yer ald›¤›n›
söyledi. Koruma ve restorasyonda teknolojinin
çok önemli oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Yeniflehirlio¤lu, Ay’a gitmek için yap›lan
bulufllardan, belki de en çok restorasyon
alan›nda yararlan›ld›¤›n›; dijital miras›n
korunmas› ve restorasyonu konusunda da
geliflmifl ülkelerde laboratuvarlar›n kurulmakta
oldu¤unu kaydetti.

Koruma ve restorasyonla ilgili olarak,
Ankara Üniversitesi’nin, 1989’da Baflkent
Meslek Yüksekokulu’nu kurmas› ve ö¤retim
elemanlar›n› yurt d›fl›na e¤itime
göndermesinin, bu alana verdi¤i önemi
gösterdi¤ini kaydeden Prof. Dr.
Yeniflehirlio¤lu, bütün çabalara ra¤men
günümüzde her müzede bir restorasyon
uzman›n›n olmad›¤›n› sözlerine ekledi.

T›bbi Dokümantasyon,
Arfliv ve Sekreterlik
E¤itim Program›
AAnkara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu, Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi ve Sürekli E¤itim Merkezi
(ANKÜSEM) iflbirli¤inde düzenlenen “T›bbi
Dokümantasyon, Arfliv ve Sekreterlik
Sertifikal› E¤itim Program›”n› bitiren
kat›l›mc›lara sertifikalar› 17 May›s 2011
tarihinde Cebeci Hastanesi 50. Y›l Amfisi’nde

düzenlenen törenle sunuldu.
Üniversitemiz Bilimsel Araflt›rma Proje

Ofisi’nin (BAPRO) destekledi¤i e¤itim
program›, T›p Fakültesi 50. Y›l Amfisi’nde 13
Aral›k 2010 tarihinden günümüze kadar üç
ayr› gruba verildi. Her grupta 60 saat e¤itimin
verildi¤i programa, Cebeci Hastanesi’nde
görevli toplam 75 kifli kat›ld›.
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ÜÜniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin kuruluflunun 75. y›ldönümü

etkinlikleri kapsam›nda, Japon Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal›n›n düzenledi¤i
"10. Geleneksel Japon Kültür Günü" etkinli¤i
10 May›s 2011 tarihinde gerçeklefltirildi.
Türkiye’deki Japon Dili ve Kültürü e¤itimi
veren tüm üniversitelerden ö¤rencilerin
kat›larak Japon kültürüne ait örnekleri
sergiledi¤i Kültür Günü’nün aç›l›fl›na
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤
ve ülkemizdeki görevine k›sa süre önce
atanan Japonya’n›n Ankara Büyükelçisi
Kiyoshi Araki de kat›ld›. 

SSaayygg››  DDuurruuflfluu
Japonya’da bir süre önce meydana gelen

büyük deprem ve ard›ndan yaflanan tsunami
felaketinde yaflam›n› yitirenler için sayg›
duruflunda bulunulan törende bir konuflma
yapan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Japonya’da kiraz çiçeklerinin açt›¤›
bugünlerde Ankara’da 10. Japon Kültür
Günleri’ni düzenlemekten mutluluk duydu¤unu
söyledi. 

KKiirraazz  AA¤¤aaççllaarr››  AArrmmaa¤¤aann  EEttttiilleerr
Japon Dili ve Kültürü Anabilim Dal›

ö¤rencilerinin sadece bugün de¤il, çok genifl
ölçüde, Üniversitemiz d›fl›nda da Japon
kültürünün daha iyi anlafl›lmas› için çok yo¤un
emek verdi¤ini belirten Prof. Dr. Talu¤;
"Özellikle 2010 Türkiye’de Japon Y›l› boyunca
ne kadar çok çal›flt›¤›n›z›, gönüllü olarak emek
verdi¤inizi biliyorum. Sizleri, hem Ankara
Üniversitesi’ni, hem de Japon kültürünü
tan›tt›¤›n›z için kutluyorum. Japon bilim
dünyas›yla iliflkilerimizin oda¤›nda Japon Dili
ve Kültürü Anabilim Dal› bulunuyor. Bu
anabilim dal› çok baflar›l›d›r. Çok nitelikli
ö¤rencilerimiz var. Mezun olunca istihdam
sorununuz yok. Burada yap›lan araflt›rma ve
yay›nlar da iki ulusun dostlu¤una önemli
katk›lar yap›yor. Japon dostlar›ma, anabilim
dal›na gösterdikleri ilgi için teflekkür
ediyorum. Üniversitemizde, baflta arkeoloji
olmak üzere çok say›da bilim alan›nda
Japonya’yla yak›n iliflkilerimiz vard›r. Bu da
bize gurur veriyor. 2010 Japon Y›l› döneminde
çok yo¤un iliflkilerimiz oldu. Dostluklar›m›z›
pekifltirdik. ‹ki önemli Japon üniversitesi
Üniversitemizi ziyaret etti. Ayn› dönemde,
hepimizi üzüntüyle sarsan, Japonya’da büyük
bir do¤al afet oldu. Japon halk›n›n, bu afet
karfl›s›ndaki cesur, y›lmaz, bilinçli tavr› da

onlara olan sevgimizi, hayranl›¤›m›z› artt›rd›.
Japon halk›na taziyelerimizi burada tekrar
sunmak istiyorum. Japon dostlar›m›z, 2010
y›l›nda Üniversitemize kiraz a¤açlar› arma¤an
ettiler. Geçen y›l 100, bu y›l da 50 kiraz
dikildi. Bundan sonra Ankara Üniversitesi’nde
Japon Kültür Günleri’ni kiraz çiçekleriyle
birlikte yapacaks›n›z. Bundan da mutluluk
duyuyorum."

““JJaappoonnyyaa  KKoonnuussuunnddaa  UUzzmmaann  OOlluunn””
Japonya’n›n Ankara Büyükelçisi Kiyoshi

Araki de bu y›l Mart ay›nda göreve bafllad›¤›n›
ve Japon dili e¤itimi alan ö¤rencilerle
tan›flmak için sab›rs›zland›¤›n›, bugün bunu
baflard›¤› için çok mutlu oldu¤unu söyledi.
Japon Dili ve Kültürü ö¤rencilerinin Japon-
Türk iliflkilerini sürdürecek kifliler olacaklar›n›,
bu görevi yerine getirirken de "Japonlar
neden böyle" diye s›k s›k kendilerine
soracaklar›n› belirten Araki, Ankara
Üniversitesi Japon Dili ve Kültürü Anabilim
Dal› ö¤rencilerin, Japonya’daki felaketten
etkilenenler için ba¤›fl toplamas› ve ilkokul
ö¤rencilerinin de Japonya’ya mektup
gönderdiklerini ö¤rendi¤ini söyledi. Deprem
nedeniyle Türkiye’den de yard›m geldi¤ini
bunun için teflekkür etti¤ini belirten Araki;
"Gelecekte Türkiye’deki Japon flirketlerinin
artaca¤›n› düflünüyorum. Bu y›l Japonya
E¤itim Bakanl›¤›’n›n verdi¤i e¤itim bursunun
baflvurular› bafllad›. Bu tür programlardan
yararlanarak Japonya konusunda uzman olun.
‹ki ülke aras›ndaki iliflkilerin artmas›n›

diliyorum" diye konufltu.
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Rahmi Er de 1986 y›l›nda kurulan
Japon Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›’n›n,
Türkiye’nin Japonya üzerine kurulan ilk
anabilim dal› oldu¤unu ve halen lisans
yan›nda, lisansüstü program›n› da
yürüttü¤ünü ve di¤er üniversitelerin akademik
personelini yetifltirdi¤ini söyledi. Prof. Dr. Er,
ö¤rencilerin, e¤itim ald›klar› dilin kültürünü de
derinlemesine ö¤renme ve bunu di¤er
insanlara aktarma çal›flmalar› nedeniyle
kutlad›¤›n› kaydetti.

Kültür Günlerini düzenleyen Toplulu¤un
Baflkan› Asl› fiimflir de Japon kültürünü
tan›tman›n kendileri için bir zevk oldu¤unu
söyledi. Bugün tan›t›m›n› yapacaklar›
etkinlikleri bir y›l boyunca çal›flarak
ürettiklerini belirten fiimflir, deprem nedeniyle
derin üzüntü yaflad›klar›n› da bildirdi.

Etkinlikler kapsam›nda Kato eflli¤inde çay
seromonisi, dans, ikebana ve kendo
gösterileri yap›ld›.

Geleneksel
Japon
Kültür
Günü
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Zenjan Üniversitesi
Yöneticileri Konu¤umuzdu

Tahran Üniversitesi Ö¤retim
Üyeleri Üniversitemizde

‹‹ran Zenjan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mohsen Afsharchi baflkanl›¤›ndaki heyet,

May›s 2011 tarihinde Üniversitemiz
Rektörlü¤ünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤’dan, Ankara Üniversitesi’nin
e¤itim ve araflt›rma olanaklar› hakk›nda bilgi
ald›. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile
Biyoteknoloji Enstitüsü’nü de ziyaret eden
‹ran heyeti, Ankara Üniversitesi ile yak›n
iflbirli¤i yapmak istediklerini ifade etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Talu¤, son zamanlarda
yap›lan ziyaretlerle, ‹ran üniversiteleri ile
Ankara Üniversitesi’nin birbirini tan›maya
bafllad›¤›n› ancak henüz çok fazla ortak ifl
yap›lamad›¤›n› dile getirdi.

‹‹ran’›n önde gelen ve en büyük
üniversitelerinden Tahran Üniversitesi’nin

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Seyed Mohammad
Ali Mousavi ve çok say›da ö¤retim üyesi, 6
May›s 2011 tarihinde Üniversitemizi ziyaret
ederek Üniversitelerini tan›tt› ve Ankara
Üniversitesi’yle yap›labilecek akademik
iflbirli¤i olanaklar›n› görüfltü. 

““SSoonn  ZZaammaannllaarrddaa  DDüünnyyaa  BBiilliimmiinnee
KKaattkk››ss››  EEnn  FFaazzllaa  YYüükksseelleenn  ‹‹kkii  ÜÜllkkeeyyiizz””

‹ranl› akademisyenleri Rektörlük Senato
Salonu’nda kabul eden Rektörümüz Prof. Dr.
Cemal Talu¤, son zamanlarda dünya bilimine
katk›s› en fazla yükselen iki ülke oldu¤unu,
bunlar›n da ‹ran ve Türkiye oldu¤unu söyledi.
Dünya bilimine katk›y› daha da artt›rmak için
iki ülke aras›ndaki iflbirli¤inin daha artmas›n›n
önemine iflaret eden Prof. Dr. Talu¤, bu
anlamda Tahran Üniversitesi heyetinin
ziyaretinin çok önemli bir bafllang›ç oldu¤unu
söyledi. Gerçek bir iflbirli¤i için üzerlerine
düfleni yapacaklar›n› belirten Prof. Dr. Talu¤,
Ankara’daki ‹ran Büyükelçili¤i’nin de çok
büyük yak›nl›¤›n› ve dostlu¤unu gördüklerini
kaydetti. Üniversitemizin fakültelerini tan›tan
Prof. Dr. Talu¤, Üniversitemiz 1946’da
kurulmas›na ra¤men baz› fakültelerimizin
tarihçesinin 100 y›l›n üzerine ç›kt›¤›n›, tüm
fakültelerimizin de yüksek puanla ö¤renci
alan, Türkiye’de ve dünyada önemli yeri olan
fakülteler oldu¤unu söyledi. Uluslararas›
iliflkilere çok önem verdiklerini de belirten
Prof. Dr. Talu¤, ‹ran’› uluslararas› iliflkiler
aç›s›ndan de¤il, kardefl olarak gördüklerini
ancak iliflkilerin istenilen düzeyde olmad›¤›n›,
iliflkileri daha da gelifltirmek istediklerini
söyledi. Prof. Dr. Talu¤; "‹flbirli¤i yapmal›y›z.

Dünyada kendi kendine yeten üniversite
olamaz" dedi.

Tahran Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Seyed Mohammad Ali Mousavi de
Ankara Üniversitesi’nde bulunmaktan büyük
mutluluk duyduklar›n› söyledi. ‹ran ve
Türkiye’nin iki dost ve kardefl ülke olarak
dünya biliminin ilerlemesine büyük katk›s›
oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Mousavi; "‹ki
ülke, enerjilerini bilimsel çal›flmalara
sarfederse, bilimsel geliflmeye daha da büyük
ivme kazand›racakt›r. Bütün alanlarda her
türlü iflbirli¤ine haz›r oldu¤umuzu söylemek
istiyorum. Sizleri de Tahran Üniversitesi’nde
misafir etmek istiyoruz" dedi.

““TTüürrkkoolloojjii  BBööllüümmüü  AAçç››yyoorruuzz””
2012 y›l› Eylül ay›ndan itibaren Tahran

Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü’nü
açacaklar› bilgisini de veren Prof. Dr.
Mousavi, 2011 Eylül ay›nda da
Üniversitelerinin Yabanc› Diller Yüksekokulu
bünyesinde Türkçenin ö¤retilmeye
bafllanaca¤›n›, program›n ileri aflamalar›nda

Türk Dili ve Edebiyat› Yüksek Lisans
program›n› bafllatmay› planlad›klar›n› kaydetti.
Bu alanda Ankara Üniversitesi’nin deste¤ini
beklediklerini de anlatan Prof. Dr. Mousavi;
"Bu destek ne kadar çabuk olursa
çal›flmalar›m›z o kadar h›zl› olacakt›r" dedi.
Tahran Üniversitesi’nin ‹ran’›n en eski
üniversitesi oldu¤unu, 32 bin ö¤rencileri ve
araflt›rma eksenli 42 fakülteleri bulundu¤unu,
ö¤rencilerinin yar›s›n›n yüksek lisans ve
doktora ö¤rencisi oldu¤unu, Üniversitelerinde
y›lda 5 bine yak›n yüksek lisans ve doktora
tezi savunuldu¤unu kaydetti. 

Toplant›ya kat›lan ‹ran Kültür Müsteflar›
Ebu’l Hasan Halac Münferid de Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile
samimi bir iliflki içerisinde olduklar›n› söyledi.
Ankara Üniversitesi’nin farkl› birimleriyle de
dost ve kardeflçe iliflkileri oldu¤unu belirten
Münferid, Ankara Üniversitesi ile ‹ran
Tabatabai Üniversitesi aras›nda akademik
iflbirli¤i kuruldu¤unu, bunun Tahran
Üniversitesi’yle de gerçekleflmesini diledi¤ini
kaydetti.
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“

1968’de Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini

Almanya’da tamamladı. 1993 yılında Selçuk

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği

Bölümü’nden mezun oldu. 1995’de okutman olarak

başladığı Ankara Üniversitesi TÖMER’de, 2 yıl bölüm

başkanlığı ve 11 yıl şube müdürlüğü görevi yaptı ve bu

görevi sürdürmekte. Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür

Programları kapsamında 2006 yılında EUROPODIANS

adlı projeye başladı ve taşınabilir elektronik aygıtlar ile

hedef dillerinin öğretimini amaçlayan projeyi 2009

yılında başarıyla tamamladı.

"Taşınabilir elektronik aygıtlarında dil eğitimi" ve "Dil

eğitiminde teknolojinin kullanımı" alanlarında

çalışmalarını sürdürüyor.

Maalesef Sadece Üç Dil
Biliyorum”

NNee  kkaaddaarr  zzaammaanndd››rr  bbuu  ggöörreevvddeessiinniizz??  
Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa

flubesinde Kas›m 2003 y›l›ndan bu yana, üç
dönemdir flube müdürü olarak çal›fl›yorum.

11999922  yy››ll››nnddaann  bbuu  yyaannaa  TTÖÖMMEERR,,  BBuurrssaa’’ddaa
hhiizzmmeett  vveerriiyyoorr..  ‹‹llggii  nnaass››ll??

fiubemiz Bursa’da hizmet vermeye
bafllad›¤›ndan bu yana, yabanc› dile olan
ilgideki art›fla paralel olarak, her geçen gün
artarak devam ediyor. fiubemizde her yafltan
ve dünyadaki birçok ülkeden kursiyer var.
"Büyük Ö¤renci Projesi" çerçevesinde Orta-
Asya Türk Cumhuriyetleri ile dost ve akraba
topluluklardan bu y›l 201 ve di¤er ülkelerden
40 civar›nda flubemize Türkçe ö¤renmek için
gelen ö¤rencilerimiz var. Ayr›ca her yaz ikili
anlaflmalar çerçevesinde Amerika Birleflik
Devletleri’nden Türkçe ö¤renmek üzere
flubemize üniversite ö¤rencileri gelmekte.
Birçok kamu kurulufluyla, firma ve
organizasyonla protokollerimiz var,

çal›flanlar›na ve üyelerine yabanc› dil
ö¤retiyoruz. 

AAnnkkaarraa’’yyaa  kk››yyaassllaa  BBuurrssaa  TTÖÖMMEERR’’iinn
aavvaannttaajjllaarr››  vvee  ddeezzaavvaannttaajjllaarr››  nneelleerr??

Hiç Ankara flubelerimizde çal›flmad›m ama
çok farkl› oldu¤unu sanm›yorum. Ankara daha
kozmopolit, daha yüksek bir nüfusa sahip ve
çok say›da üniversite var. Dolay›s›yla Ankara
flubelerimizde çok say›da farkl› dil ö¤retiliyor,
bu da araflt›rma ve uygulama aç›s›ndan bir
avantaj olabilir. Bursa’da belli bafll› dillere ilgi
var. Ancak merkez müdürlü¤ümüzün yapm›fl
oldu¤u yo¤un çal›flmalar›n bir sonucu olarak
Türkçeye olan ilginin her geçen gün art›¤›n›
görebiliyoruz bu da bize büyük bir mutluluk
veriyor. Ülkemize Türkçe ö¤renmeye gelen
ö¤renciler genellikle ‹stanbul, Ankara veya
‹zmir gibi büyük kentlerimizi tercih ediyor.
Bursa’ya olan ilgi de yavafl yavafl art›yor.

KKaaçç  ddiill  öö¤¤rreettiilliiyyoorr??
fiubemizde Türkçe, ‹ngilizce, Almanca ve

Rusça ö¤retiyoruz. En çok ilgiyi do¤al olarak
‹ngilizce görüyor.

‹‹nnggiilliizzccee  dd››flfl››nnddaa  hhaannggii  ddiill  iillggii  ggöörrüüyyoorr??
‹ngilizceden sonra Türkçe. Daha sonra

Almanca ve Rusça geliyor. 
BBuurrssaa’’ddaa  ""ddiill  ttrreennddii""  ddiiyyee  bbiirr  flfleeyyddeenn  ssöözz

eeddiilleebbiilliirr  mmii??
Son zamanlarda Arapça’ya olan ilginin

artt›¤›n› gözlemliyorum. San›r›m yak›nda trend
olabilir. ‹spanyolca ö¤renmek isteyenlerde de
bir art›fl oldu¤unu söyleyebilirim.

BBuurrssaa’’nn››nn  TTÖÖMMEERR  aallgg››ss››  nnee??
Bursa TÖMER, dil ö¤retiminin yan›nda çok

say›da sosyal ve kültürel etkinliklere yer
veriyor. fiubemiz, düzenledi¤i bu etkinliklerle
de s›kça an›l›yor. TÖMER, Avrupa Birli¤i
E¤itim Programlar› çerçevesinde 2005 y›l›ndan
itibaren ortak veya koordinatör olarak birçok
projeye imza att›. Bunlar TÖMER’i s›radan bir
dil kursu olmaktan ç›kar›yor.

TTÖÖMMEERR  BBuurrssaa  fifiuubbeessii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk
pprroojjeelleerriinnee  ddee  iimmzzaa  aatt››yyoorr..  BBuu  pprroojjeelleerrddeenn
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

Bunlardan bir tanesi ‘Torban› de¤ifltir
gelece¤ini de¤ifltir’ projesiydi. Projeyi Bursa
Nilüfer Belediyesi 5 Haziran 2010’da bafllatt›.
Naylon torba kullan›m› yerine geri
dönüfltürülebilen ürünlerin kullan›m›n›n
sa¤lanmas›na yönelik olan sosyal sorumluluk
projesine biz de de¤iflik etkinliklerle destek
verdik. Çok ilgi gören baflka bir projemiz ise
"Tane Tane Kapaklar› Toplayal›m, Ad›m Ad›m
Engelleri Aflal›m" slogan›yla yürüttü¤ümüz bir
projedir. Bu kampanya, toplanan kapaklar
sayesinde hem çevresel, hem de Bursal›
engellilere bir umut olmas› nedeniyle sosyal
bir proje olma özelli¤i tafl›yordu. Her türlü
plastik kapa¤›n topland›¤› bu kampanyada
biriktirilen kapaklar flubemize teslim edildi.
Kampanyan›n büyük ilgi görmesi bizleri
sevindirdi.

""TTaannee  TTaannee  KKaappaakkllaarr››  TTooppllaayyaall››mm  AAdd››mm
AAdd››mm  EEnnggeelllleerrii  AAflflaall››mm""  kkaammppaannyyaass››nnddaann  nnaass››ll
bbiirr  ssoonnuuçç  aalldd››nn››zz??

‹nan›lmaz bir kat›l›m oldu. Toplanan her
250 kg. plastik kapak karfl›l›¤›nda 1 adet
tekerlekli sandalyenin al›nd›¤› proje, 13 May›s
2011 tarihinde Bursa Kent Meydan›nda
yap›lan bir törenle sona erdi. 15 ton kapak

Veysel Babayi¤it

TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Veysel Babayiğit ile konuştuk...
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karfl›l›¤› al›nan 60 adet tekerlekli sandalye
"Dünya Engelliler Günü" olan 13 May›s'ta
ihtiyac› olan engellilere teslim edildi. Birçok
okul, kurum ve kuruluflun kat›l›m› ile bir baflka
sosyal sorumluluk projesini baflar›yla
gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu yaflad›k.

GGüünn  ggeeççmmiiyyoorr  kkii  mmeeddyyaaddaa  BBuurrssaa  TTÖÖMMEERR
fifiuubbeessii  iillee  iillggiillii  bbiirr  hhaabbeerr  ggöörrmmeeyyeelliimm,,  nnaass››ll
bbaaflflaarr››yyoorrssuunnuuzz??  

Daha önce de söyledi¤im gibi s›radan bir
kurs de¤iliz. Yapt›¤›m›z sosyal ve kültürel
etkinlikler ilgi görüyor. fiubemizde çal›flan
arkadafllar›m›z›n katk›lar› inan›lmaz. Bu
konuda herkese minnettar›m.  

TTÖÖMMEERR  MMüüddüürrüü  oollaarraakk  BBuurrssaa’’ddaakkii  ssoossyyaall
yyaaflflaammllaa  iillggiillii  ggöörrüüflfllleerriinniizz??

Kentin farkl› noktalar›nda çok say›da
sosyal tesis var. Gidip gördünüz mü derseniz,
hay›r. 16 y›ld›r haftada 7 gün çal›fl›yorum.
TÖMER tüm vaktimi ve enerjimi al›yor ama
bundan flikâyetçi de¤ilim. Yorucu olsa da
insana farkl› duygular yaflat›yor. Çal›flmaktan
zevk al›yorum. Bence TÖMER’de çal›flmak bir
ayr›cal›kt›r.

EE¤¤iittiimm  ssiisstteemmiimmiizzddeekkii  yyaabbaanncc››  ddiill  öö¤¤rreettiimmii
nnaass››ll  ssiizzccee??

En büyük sorun s›n›flar›n çok kalabal›k ve
haftal›k ders saatlerinin az olmas›. Dil
ö¤retiminde s›n›fta bulunan ö¤renci say›s›n›n
düflük olmas› gerek. Bu nedenle TÖMER’de
maksimum 16 ö¤renciyle kurslar düzenleniyor. 

YYeennii  ddiill  öö¤¤rreennmmee  tteekknniikklleerrii  ((mmeesseellaa  
""55  ggüünnddee  ‹‹nnggiilliizzccee""  ggiibbii))  hhaakkkk››nnddaakkii
ddüüflflüünncceelleerriinniizz??

Yabanc› dil ö¤retiminde farkl› yaklafl›mlar
uygulanmakta. Yenilikçi metotlara tabi ki
aç›¤›z. Zaten TÖMER’de sürekli olarak
araflt›rmalar yap›l›yor. Ö¤rencinin dilde hangi
alanda yeterli olmak istedi¤i de önemli bir
etken. Genelde konuflma becerisine yönelik
talepler olur. TÖMER tüm becerilerin ayn›
anda gelifltirilmesine yönelik kurslar
düzenledi¤i gibi özel amaçl› kurslar da
düzenliyor. Okudu¤unu anlama, konuflma,
yazma ve dinledi¤ini anlama becerilerini ayn›
anda gelifltirmeye yönelik kurslar›m›z ra¤bet
görüyor. Ancak kurs çeflitlili¤i aç›s›ndan çok
genifl yelpazeye sahibiz. "5 günde dil

ö¤retimi" gibi bir ça¤da oldu¤umuzu
düflünmüyorum. Matrix için biraz daha
vaktimiz var. 

KKaaçç  ddiill  bbiilliiyyoorrssuunnuuzz??
Maalesef sadece üç dil biliyorum. fiube

yönetimi, okutmanl›k ve araflt›rmalardan, çok
arzu etmeme ra¤men yeni bir dil ö¤renmek
için vaktim kalm›yor.

GGeelleecceekk  ppllaannllaarr››nn››zz??
Bursa TÖMER’in hizmetlerindeki kaliteyi

artt›rarak devam ettirmek öncelikli hedefim.
Teknolojinin hayat›m›zdaki yeri her gün biraz
daha art›yor. Dil ö¤retiminde teknolojik araç
gereçlerden faydalanmak ve bunu TÖMER’de
en iyi flekilde kullanmak istiyorum. Bu yönde
çal›flmalar›m›z devam ediyor. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  ssiizziinn  iiççiinn  aannllaamm››??
Ankara Üniversitesi’ni çok iyi temsil

etti¤imizi düflünüyorum. Ulusal ve uluslararas›
toplant›lar düzenleyen, yay›nlar yapan, birçok
araflt›rmaya uygulama alan› olan bir araflt›rma
merkeziyiz. Dile¤im, TÖMER’in bugüne kadar
oldu¤u gibi bundan sonra da üniversitemiz
taraf›ndan desteklenmeye devam edilmesi. 
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1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. İngiliz

hükümetinden kazandığı bursla gazetecilik üzerine

lisansüstü programını University of Wales, College of

Cardiff'de tamamladı. Yazdığı "Propaganda and

Persuasion at the Expense of the Truth: the Gulf War of

1991" adlı tezi ile lisansüstü derecesini aldı. 1993

yılında başladığı gazetecilik hayatını Show Tv, Star ve

CnnTürk’te sürdürdü. Hem Ankara hem de İstanbul’da

çalışan Işın Gürel, muhabirlikten editörlüğe, program

yapımından, haber sunumuna kadar televizyon

haberciliğinin her alanında çalıştı. Anadolu Basın

Birliği'nden "Yılın Gazetecisi", İstanbul İletişim

Fakültesi'nden "1999 Yılı En İyi Haber Muhabiri"

ödülleri, Gürel’in aldığı ödüllerden bazıları. Işın Gürel

son iki yıldır AB-Türkiye Kültür Köprüleri Programı’nda

koordinatörlük/takım liderliği yapıyor ve halâ İstanbul ile

Ankara arasında mekik dokumaya devam ediyor.

Ifl›n Gürel

Özlem ‹yidir,
Kavuflmalar›n Kalitesini
ve Heyecan›n› Artt›r›r...”

“

ÖÖ¤¤rreenncciilliikk  yy››llllaarr››nn››zzddaann  bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??
Çok keyifli y›llard› diyebilirim. Aç›kças› çok

az ö¤renci, istedi¤i üniversiteye girme imkan›
buluyor. Ben o flansl› kesimdenim. Benim
girdi¤im y›l flansl› bir y›ld›. Çok iyi hocalarla
yetifltik, e¤lendik, dünya kadar proje yapt›k ve
ço¤umuz da birinci y›ldan itibaren çal›flmaya
bafllad›k. Hem okuyup hem çal›flman›n kifliyi
bir s›f›r önde bafllatt›¤›na inan›yorum. ‹yi bir
denge yakalayabilirseniz ne alâ. Ama o
dengeyi ben ço¤u zaman ifl yönünde
bozdu¤umu itiraf etmeliyim. Bu anlamda
iflkolik bir damar›m var. Doymaz bir merak›m,
bitmeyen soru sorma iste¤im ve cesaretim
var. Asla tek bir ifli yapamam, mutlaka ayn›
anda birkaç ifle birden yo¤unlaflmam gerekir
ki hepsinden verim alay›m. Tabii bu hiç
flüphesiz yorucu ama bir yandan da yarad›l›fl.
Okul y›llar›nda reklam ajans›nda bafllayan
maceram k›sa zamanda TRT çat›s›nda d›fl
haberlere, belgeselde yönetmen
yard›mc›l›¤›na kadar kayd› ve oradan da
yabanc› ajanslarla çal›flma imkân›n›
yakalad›m.  

MMeessllee¤¤ee  mmuuhhaabbiirrlliikkllee  bbaaflflllaadd››nn››zz  ……..
Evet... ‹ngiltere’den yüksek lisans

derecemi ald›ktan sonra Show Tv ‹stanbul’da
muhabir olarak bafllad›m. Asl›nda benim
olmak istedi¤im yer siyasetin kalbinin att›¤›
yer olan Ankara’dayd›. Ama o duraktan önce
piflmem gerekiyordu, hem de ne piflme...
Müthifl bir ekiple çal›flt›m. Polis adliye
muhabirli¤inden, çöp muhabirli¤ine - ki o
s›ralarda ‹stanbul’da çöplerde ciddi
patlamalar yaflan›yordu - yabanc› devlet
adamlar›n›n izlenmesinden çevre haberlerine
kadar 7/24 çal›flt›m... Bu arada Gülgün
Feyman da ayn› tempoda çal›fl›yordu zira
Show Tv’nin ilk kurulufl y›llar›ndan
bahsediyoruz. Ve 22 Nisan günü benim için
çok k›ymetli olan ve çok erken kaybetti¤imiz
Ufuk Güldemir "Ifl›n yar›n ekrana sen ç›k
haberleri sen sun, Gülgün çok yoruldu. O’nu
art›k dinlendirmemiz laz›m" deyince benim
dilim tutuldu. Asl›nda "hay›r" demek istiyorum
ama gel de de... Diyemedim ve apar topar
kendimi ekranda buldum. Muhabir olarak
ekranda olmak ile Ana Haber‘i sunmak
aras›nda çok ciddi fark vard›r. Hele o y›llarda
yani bu kadar televizyonun olmad›¤› bir
dönemde bu daha da zor bir iflti. Özellikle de
23 yafl›nda mesle¤inin bafl›ndaki biri için. 

Ufuk Güldemir sayesinde belki de ilk kez
muhabir olan biri ç›k›p haberleri sunmaya
bafllay›nca bu ifli t›pk› yurtd›fl›ndaki örneklerde
oldu¤u gibi habercilerin yapmas›n›n önü de
aç›ld›.  Show Haber ‹stanbul’dan Ankara’ya
ise 11 ay sonra geçtim.  Baflbakanl›k
muhabirli¤inden, Cumhurbaflkanl›¤›
muhabirli¤ine, Meclisten, Genel Kurmay
muhabirli¤ine kadar her yerde deneyim
kazand›m. Zordu, yorucuydu, zaman zaman
ac›l› bir yoldu ama severek yap›lan her ifl gibi
müthifl keyifliydi. Zannediyorum ben her
zaman muhabir ruhlu kalaca¤›m, bu içimde
var. Soka¤a ç›kt›¤›m andan itibaren de
kendimi durduram›yorum. Beni bir mahalleye
yar›m saatli¤ine b›rak›n üç haberle
dönebilirim. 

3311  OOccaakk  11999977  ttaarriihhiinnddee  ttaakkiipp  eettttii¤¤iinniizz
hhaabbeerr  ss››rraass››nnddaa  ggöörrddüü¤¤üünnüüzz  flfliiddddeett
hhaaff››zzaallaarr››mm››zzaa  kkaazz››nndd››..  SSiizzddee  nnaass››ll  bbiirr  eettkkiissii
oolldduu??

Bu bana çok yöneltilen bir soru.
Gazetecilik tehlikeli bir meslektir. Çünkü
kimseyi memnun edemezsiniz ve zaten de
etmemelisiniz. Dolay›s›yla benim bafl›ma
gelen ‘fliddet’ her gün dünyan›n her yerinde

“Kırmızı Koltuk” programıyla hafızılara yer eden deneyimli gazeteci     
Işın Gürel ile konuştuk...
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onlarca, yüzlerce gazeteciyi - üstelik daha da
beter bir flekilde - hedef al›yor. Gazeteciler
y›l›yorlar m› ? Hay›r... Dolay›s›yla ben de iflime
bakt›m. Orada bir haber vard› ve tüm gazeteci
arkadafllar›m ve ben, o haber için oradayd›k.
Bugün olsa yine orada olurum, yine soru
sorar›m.

ÇÇookk  bbaaflflaarr››ll››  bbiirr  tteelleevviizzyyoonnccuu  vvee
hhaabbeerrcciiyyddiinniizz..  NNeeddeenn  vvaazzggeeççttiinniizz??

Yani benim bir süre dinlenmeye hakk›m
yok mu?  Ben ne habercilikten ne de
televizyonculuktan vazgeçmifl de¤ilim. Bu
içimde var. 18 y›l hiç durmadan çal›flt›m ve bir
gün bakt›m ki bir ad›m geri atmaya ihtiyac›m
var. Haberin h›zl› ak›fl› içinde kaybolup
gidiyoruz hepimiz. Bizim hergün rutin olarak
yaflad›klar›m›z›n bir k›sm› halk için "haber"
bile de¤il. Veya haberi kodlamam›zda,
anlatmam›zda sorunlar yaflamaya bafll›yoruz.
Kulland›¤›m›z dil bize yabanc›lafl›yor. Benim
niyetim en fazla bir y›l kadar ara verip devam
etmekti. Bu arada da bir süredir üzerinde
çal›flt›¤›m bir kitap projem vard›, onu bitirmek
istedim. Ama yine duramad›m ve kendimi
Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›nda imzalanan
bir projenin içinde buldum. Durum böyle
olunca da ayr›l›¤›m biraz daha uzad›.
Gazetecili¤i özledim. Ama özlem iyidir,
kavuflmalar›n kalitesini ve heyecan›n› artt›r›r.
Tabii art›k ne isteyip ne istemedi¤imi çok iyi
bildi¤im için seçici davranaca¤›m bir gerçek.
Heyecan duymad›¤›m hiçbir projenin parças›
olmam. 

HHaabbeerrcciilliikk  nnaass››ll  bbiirr  ddöönnüüflflüümm  ggeeççiirriiyyoorr??
Habercilik Türkiye’de ciddi bir s›navdan

geçiyor. Baz›lar› bu s›nav› dayanabildi¤i
ölçüde iyi vermeye gayret ediyor, baz›lar› ise
s›n›fta kald› bile. Gazetecilik kamu ad›na
yap›lan bence çok ciddi bir meslek. Halk›n
haberdar olma hakk›n› halk ad›na kulland›¤›n›z
bir meslek. Bunun için kimseye yandafl
olmamak laz›m, bunun için iyi araflt›rmak
laz›m, bunun için kimse senin özgürlü¤üne
dokunmad›¤› halde dokunulmufl gibi dik
durmak laz›m. Habercilik bugün tüm bu
sayd›klar›m›n aras›nda dengede durmas›
laz›mken, denge bir yukar› bir afla¤› bozuluyor.
Tüm kavramlar birbirine kar›fl›yor. Medya bu
dönüflümden mutlaka yukar› do¤ru ç›kacak,
ç›karken de yara alacak ama yukar› do¤ru
ç›kacak. 

AABB--TTüürrkkiiyyee  KKüüllttüürr  KKööpprrüülleerrii  PPrrooggrraamm››’’nnddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

Bu program için teklif geldi¤inde öncelikle
içeri¤ine bakt›m. Bu program›n hedefinde
politikac›lar, hükümetler yoktu. Gerçek
insanlar›n kültür ve sanat arac›l›¤› ile Türkiye
ile AB aras›ndaki hassasiyetleri ve önyarg›lar›
azaltarak, kal›c› bir iflbirli¤i sa¤lamak
hedefleniyordu.

Türkiye’de y›llard›r çal›flan 4 büyük kültür
enstitüsü yani Goethe, Frans›z ve ‹talyan
Kültür Merkezleri ile British Council,
program›n alt›nda projeler yapacaklard›. Sivil
Toplum Diyalo¤u alt›nda oluflturulan ve AB
taraf›ndan verilen hibenin 6 milyon Euro’ya
ulaflt›¤› bu program›n içinde olmak istedim. ‹yi
ki de olmuflum. Hakikaten hem Türkiye’nin
dört bir yan›nda hem de Avrupa’da yüzlerce
etkinlik gerçeklefltirildi. Özellikle çocuklar ve
gençlerin heyecan›n› görmek her fleye deydi.
Bu program AB’ye kat›l›m›n sadece siyasi bir
konudan ibaret olmad›¤›n›n bir kan›t›. Kat›l›m
sürecinin baflar›s› ancak her iki taraf
vatandafllar›n›n ve sivil toplum örgütlerinin
aktif flekilde birbiriyle etkileflime geçmesi,
ortak ilgi alanlar› bulmalar› ve bunlar›n
üzerinde fikir ve deneyimlerini
paylaflmalar›ndan geçiyor. Neler yap›ld›¤›n›
görmek için al›n size bir web sitesi:
www.kulturkopruleri.info
www.culturalbridges.info

""KKüüllttüürr  KKööpprrüülleerrii""  AABB’’yyee  üüyyeellii¤¤iimmiizzddee  nnee
ddeerreeccee  rrooll  ooyynnaayyaaccaakk??

Kültür Köprüleri ve buna benzer ‘insan’
odakl› projeler bence ana malzemeyi
oluflturuyor. Her iki tarafa da öncelikle kafa ve
yürek olarak haz›rlanma süreci sa¤l›yor, en
az›ndan bunu bafllat›yor. ‹nsanlar› düflünmeye,
konuflmaya ve tart›flmaya sevk ediyor. Ortak
kültürümüzün oldu¤unu görmek, anlamak her
iki taraf› da etkiliyor. Korkular azalmaya
bafll›yor. Güven kuruluyor. Bu güvenin
kurulmas›nda politik manevralar yok. Goethe,
kütüphaneye döndürdü¤ü bir otobüs ile
Avrupal› yazarlar› kasabalara, köylere kadar
tafl›d›. Türkiye’nin do¤usundan bat›s›na,
kuzeyinden güneyine gezdi. Kimi çocuklar ilk
defa kendi kitaplar›na sahip oldular. Kitab›n
yazar› ile konufltular ve tart›flt›lar, hem de
çat›r çat›r. Köprü onlarla kuruldu bile... Mühim
olan bunu genele yayabilmek. Bunun için bu

gibi programlar son derece önemli.  Tabii ki
bir proje ile her fleyi de¤ifltirmek mümkün
de¤il. Ama biraz konuflmay› b›rak›p tafl›n
alt›na elimizi sokmak gerekti¤ini
düflünüyorum. 

SSiizzccee  AABB’’nniinn  ggeelleeccee¤¤ii  nnee  oolluurr??
Bu çok tart›flmal› bir konu; hem politik

hem de ekonomik aç›dan. fiu anda Avrupa’n›n
içinde oldu¤u durum meydanda...
Zorlan›yorlar. Bu süreçte özellikle ekonomik
aç›dan t›pk› Yunanistan’da oldu¤u gibi
çökmeler olacak. Kaç›n›lmaz olarak
görüyorum. Ama genel de¤erler aç›s›ndan
önemli bir kurum. Zaten son derece zor
kurulan bu birli¤i, Avrupa’n›n bafl›n› çeken
ülkeleri, sürdürebilmek ad›na ellerinden geleni
yapacaklard›r diye düflünüyorum. 

AAnnkkaarraa  ‹‹lleettiiflfliimmlliilleerr  kkeennddiilleerriinnii  öözzeell  bbiirr
yyeerree  kkoonnuummllaanndd››rr››rrllaarr..  SSiizziinn  iiççiinn  ddee  ggeeççeerrllii  mmii??

fiüphesiz...
MMiirrggüünn  CCaabbaass,,  CCüünneeyytt  ÖÖzzddeemmiirr  ggiibbii

iissiimmlleerrllee  aayynn››  ddöönneemmddee  öö¤¤rreenncciiyyddiinniizz..  AAyynn››
ddöönneemmddee  bbaaflflllaadd››nn››zz..  EErrkkeekklleerr  ddaahhaa  mm››
mmüüccaaddeelleeccii  oolluuyyoorrllaarr??

Bence kad›nlar daha mücadeleci. Çünkü
olmak zorundalar. Her ifl kolunda oldu¤u gibi
medya da erkek egemen bir yap›ya sahip. Son
birkaç y›ld›r yine bizim okulun mezunlar› çok
önemli yöneticilik koltuklar›na oturdular. Gurur
duyuyorum arkadafllar›mla... Bizim
dönemimizden ‹stanbul’a gelmeyi baflarm›fl ve
çok önemli yönetici pozisyonunda olan
flimdilik hep kad›nlar. 

KKaarriiyyeerriinniizzee  yyeenniiddeenn  bbaaflflllaassaayydd››nn››zz,,  nnaass››ll
bbiirr  yyooll  iizzlleerrddiinniizz??

Yine muhabir olurdum ve öyle bafllard›m. 
ÜÜnniivveerrssiittee  yy››llllaarr››nnddaann  uunnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr

hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??
Olmaz m›. Ama burada saymam, birini

filan unuturum k›yamet kopar. Gördü¤ünüz
gibi kaç y›l geçerse geçsin hocalar›m› asla
k›rmak istemem. Hepsinin ellerinden öperim.

MMeessllee¤¤ee  aatt››llaaccaakk  ggeennçç  iilleettiiflfliimmcciilleerree
ttaavvssiiyyeelleerriinniizz??

Çal›fl›n, araflt›r›n, sorun, yaz›n.... Asla bir
haberi 2 hatta 3 kaynaktan kontrol etmeden
yazmay›n. Hayat görüflünüzü, görgünüzü ve
bilginizi artt›r›n. Mutlaka bir dili çok iyi bilin,
mümkünse ikincisini ö¤renin. Yurtd›fl›na aç›l›n.
Ve asla "ben oldum" demeyin, ruhunuzun hep
muhabir kalmas›n› sa¤lay›n.
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Beypazar› Yerleflkemizin
Haz›rl›klar› Sürüyor
AAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Cemal Talu¤, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nilgün Halloran, Fakültelerimizin Dekanlar›,
Beypazar› Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal ve ö¤retim elemanlar›,
Ankara Üniversitesi’nin Beypazar›’nda
kurulmakta olan yerleflke alan›n› ba¤›fllayan
ve e¤itim binalar› ile tesislerini infla edecek
ba¤›flç›lardan fiahin Karao¤uz, Kaymakam
Mustafa Kaya, Belediye Baflkan› M. Cengiz
Özalp ve yerleflkenin mimarlar›yla 7 May›s
2011 tarihinde Beypazar›’nda bir araya geldi.
Haz›rlanan maket üzerinde proje hakk›nda
brifing veren Mimar Faruk Eflim, dünya

standartlar›nda bir yerleflke mimarisi
haz›rlad›klar›n› bildirdi ve güvenli, enerji
tasarruflu, kullan›m› kolay, do¤a ile uyumlu,
gürültüsüz, en az iflletme maliyeti ç›kartacak,
bak›m› kolay ça¤dafl bir üniversite yerleflkesi
hedeflediklerini belirtti. Mimar Eflim,
yerleflkenin uzun dönemde sürdürülebilir
büyümesinin, önceki tesislerde uyumu
bozmayacak flekilde planland›¤›n›, sonraki
tesisler için inflaat alan› b›rakt›klar›n›
sözlerine ekledi. Yerleflkede, Beypazar›’n›n
geleneksel mimarisini an›msatan imgelerin
meydanlarda yer alaca¤›n›, tesislerin etraf›n›
bir halka halinde araç yolunun saraca¤›n›,
yaya ile araç trafi¤inin birbirinden ayr›ld›¤›n›
aç›klad›. Ba¤›flç›lardan Aktürk ‹nflaat
temsilcisi Mimar Tar›k ‹ztan da proje hakk›nda
aç›klamalarda bulundu. Sunum sonras›
kat›l›mc›lar taraf›ndan öneriler dile getirildi,
olas› sorunlar hat›rlat›ld›. Uygulanmas› gerekli
görülen önerilere göre proje tadilatlar›n›n
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Proje ile ilgili sunum ve öneriler sonras›

Beypazar› Belediyesi’nden kiralanan, Ankara
Üniversitesi Beypazar› MYO Uygulama
Otelinin süresi dolan sözleflmesi Rektörümüz
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve Belediye Baflkan› M.
Cengiz Özalp taraf›ndan yenilendi. Ö¤leden
sonra da Üniversitemiz heyeti Beypazar›
Maden Suyu ‹flletmesi dolum tesislerinde
incelemelerde bulundu. ‹flletme sahibi ve
yöneticisi Niyazi Ercan, saatte 250 bin flifle
maden suyu dolumu yapt›klar›n›, 14 ülkeye
ihracat yap›ld›¤›n›, yaz›n vardiya say›s›n›
art›rd›klar›n› söyledi. Niyazi Ercan, maden
suyunun üçüncü derece deprem bölgesinde,
yerin 2000 metre alt›ndaki faydan ç›kt›¤›n›,
içeri¤indeki minerallerin hemen herkes için
yararl› oldu¤unu, maden suyu içmenin yafl›n›n
ve zaman›n›n olmad›¤›n› belirtti. Niyazi Ercan,
yeni üretilen narl› maden suyunu ziyaretçilerin
be¤enisine sundu. Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Beypazar› maden suyunu kayna¤›nda
içmekten memnun oldu¤unu belirterek,
iflletmeci Niyazi Ercan’› sa¤l›kl› ve do¤al bir
ürünü tüketicilere sundu¤u için kutlad›.

ÖÖ¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s›nda
sadece Türkiye de¤il OECD

ortalamalar›n›n da çok alt›nda olan Ankara
Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Okullar› Özel
Lisesi’nde her alt› ö¤renciye bir ö¤retmen
düflüyor.

Bu sayede ö¤renciler; en fazla 16 kifliden
oluflan s›n›flarda ders s›ras›nda yeterince söz
hakk›na sahip olabiliyor ve ders d›fl›

zamanlarda istedi¤i ö¤retmenine rahatl›kla
ulaflarak akademik, sosyal ve kültürel
konularda ek çal›flmalar yapabiliyor.

Ö¤renci say›s›n›n da s›n›rl› tutuldu¤u
okulda, herkesin birbirini tan›d›¤›, anlad›¤›,
güven duydu¤u, sa¤l›kl› ve s›cak iliflkiler
kurabildi¤i bir e¤itim ö¤retim ortam›
sunuluyor.

Ankaral›lara 2000 y›l›ndan beri nitelikli bir

e¤itim imkan› veren Gelifltirme Vakf› Okullar›
Özel Lisesi’nin, üniversite s›navlar›nda
göstermifl oldu¤u baflar› ortalamas› ise %90
civar›nda.

‹ngilizceyle birlikte Almanca- Frans›zca-
‹spanyolca dillerini de ö¤renme f›rsat› bulan
ö¤rencilerin bir ço¤u üniversite haz›rl›k s›n›f›n›
do¤rudan geçme baflar›s›n› gösteriyorlar.

Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Okullar› Özel Lisesi’nde

6 Ö¤renciye
1Ö¤retmen Düflüyor
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Bahar
fienli¤i

2011

"Hardcase", "Gece", "Orçun Babak", "Senkop",
"RockA" ve "Twinpack" adl› ö¤renci gruplar›
sahne ald›.

fienlik kapsam›nda mini spor turnuvalar›
da düzenlendi. Ö¤renci topluluklar›n›n ve baz›
sivil toplum kurulufllar›n›n tan›t›mlar›
amac›yla standlar aç›ld›.

Bahar fienli¤i’ni, Ankara Üniversitesi
ö¤rencileri ve Üniversitemiz personeli ile
onlar›n anne-baba-efl ve çocuklar› ücretsiz
olarak izledi.

ÜÜniversitemizde bu y›l ö¤renci topluluklar›
taraf›ndan organize edilen Bahar fienli¤i,

20-22 May›s 2011 tarihleri aras›nda
Tando¤an Merkez Yerleflke Rekreasyon
Alan›’nda gerçeklefltirildi. 

Dönem sonu s›navlar› öncesindeki
flenlikte Leman Sam, Ezginin Günlü¤ü,
Duman, S›la ve Levent Yüksel gibi ünlü
sanatç›lar›n yan›s›ra "Funk Alaturka", "High
Five", "Enkaz", "Rota", "Arest", "Öztürk",
"Kora", "Aura, "Bonustrack", Softa",
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ÜÜniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi,
5 May›s Dünya Ebeler Günü nedeniyle bu

y›l ilk kez "Ulusal Ebelik Günleri"ni düzenledi.
5-6 May›s 2011 tarihleri aras›ndaki Ebelik
Günleri kapsam›nda, Ankara Üniversitesi
Tando¤an Merkez Yerleflke Rekreasyon
Alan›’nda toplanan Ebeler, An›tkabir’e kadar
yürüyerek Ata’ya ba¤l›l›klar›n› bildirdiler;
normal yolla do¤uma dikkat çekmek amac›yla
çeflitli pankartlar tafl›d›lar.

Etkinlikler kapsam›nda "Etik, Estetik ve
Ebelik", "Dünden Bugüne Ebelik" ve "Do¤umun
Desteklenmesi ve Yönetimi" bafll›kl›
toplant›lar ile dans gösterisi ve foto¤raf
sergisi düzenlendi. Güdül’lü kad›nlarla ebeler,
Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’nde buluflarak
sorunlar›n› konufltu.

““SSiizzii  AAllkk››flflll››yyoorruumm””
"I. Ulusal Ebelik Günleri"nin, T›p Fakültesi

Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Salonu’nda
düzenlenen toplant›s›na kat›lan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ebeleri, Türk
insan›na verdikleri büyük hizmet ve Ebeler
Günü dolay›s›yla yapt›klar› "Ebelik ve Do¤al
Do¤um Yürüyüflü" nedeniyle alk›fllad›¤›n›
bildirdi. Ebelerin An›tkabir’e ilk yürüyüflünün
Ankara Üniversitesi’nde bafllamas› nedeniyle
Üniversitemiz ad›na teflekkür etti¤ini de

söyleyen Prof. Dr. Talu¤, insan›n hayatta
hiçbir fleyi tek bafl›na yapamayaca¤›n›,
dünyaya gelirken Ebelere ihtiyac› oldu¤unu ve
Ebelerin kutsal bir mesle¤in mensuplar› olarak
çok önemli bir görevi yapt›klar›n› belirtti. 

““SSeezzaarryyeennii  AAflflmmaall››yy››zz””
Ebelerin, ço¤u kad›n mesle¤i gibi

eme¤inin karfl›l›¤›n› alamad›¤›n› da kaydeden
Prof. Dr. Talu¤, "Örgütlü dayan›flman›n yerine
hiçbir fley geçemez. Üye olmayan varsa bugün
meslek kurulufluna üye olsun" dedi. Ebelik
e¤itiminin lisans düzeyine yükseltilmesinin
önemli bir dönüflüm yaratt›¤›n› da anlatan
Prof. Dr. Talu¤; "Ama do¤um teknikleri
konusunda devrim yaratmal›y›z. Sezaryen,
bilgi ça¤›n›n do¤umu olamaz. Sezaryen,
sanayi toplumuna özgüdür. Bunu aflmam›z
laz›m. Bunu yaparken de Türk toplumunun
yap›s›n› göz önüne almak gerek" diye konufltu. 

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
fiengül Hablemito¤lu da Ebelik mesle¤inin
Türkiye’deki tarihinin 170 y›l oldu¤unu ama
ayn› zamanda insanl›k tarihi kadar da eski
oldu¤unu söyledi. Bu bak›mdan "1. Ulusal
Ebelik Günü"nü düzenlemekten hem mutlu
oldu¤unu hem de daha önce düzenlenmemifl
olmas› nedeniyle üzüldü¤ünü belirten Prof. Dr.
Hablemito¤lu, sa¤l›kl› yaflam›n, sa¤l›kl›

do¤umla bafllad›¤›n›, bunun bir ad›m ötesinin
de sa¤l›kl› aileler oldu¤unu kaydederek; “Bu
da sa¤l›kl› toplumun anahtar›d›r. Ama Türkiye
gündemi o kadar yo¤un ki bazen yaflamsal
konular te¤et geçiyor, üzerinde tart›fl›lm›yor"
dedi.

Bir bebe¤in do¤umunu görmenin insan›n
içini mutlulukla doldurdu¤unu belirten Prof.
Dr. Hablemito¤lu, son y›llarda normal
do¤umun çok azald›¤›n›, gençlerin sanc›
çekmek istemediklerini ama normal do¤umun
keyfinin de bir baflka oldu¤unu kaydetti. Prof.
Dr. Hablemito¤lu, "Normal do¤um, kad›nl›k
tarifine anlam katan bir fley. Bir bak›ma
normal do¤umu savunmak da asl›nda ironi"
dedi. Ebelerin özlük haklar› konusunu da
anlatan Prof. Dr. Hablemito¤lu, günün
koflullar›na uygun bir yasan›n olmad›¤›n›,
mevcut yasan›n; ebelerin, hemflirelerin
yard›mc›s› olarak alg›lanmas›na yol açt›¤›n›
kaydetti.

Türk Ebeler Derne¤i Baflkan› Yrd. Doç. Dr.
Nazan Karahan da ebelerin çok hayati bir
görevi yürüttüklerini, kad›nlara sahip ç›kmak
için çal›flmalar›n› sürdürdüklerini söyledi.
An›tkabir’e yürüyüfllerini de de¤erlendiren
Yrd. Doç. Dr. Karahan, Türkiye’nin dört bir
yan›ndan gelen binlerce ebenin, sezaryeni
azaltmak için yürüdüklerini kaydetti.

Ebelerden Ata’ya Ziyaret
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ÜÜniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi’nin
kuruluflunun 50. y›ldönümü etkinlikleri

kapsam›nda, 13 May›s 2011 tarihinde Gölbafl›
Kampüsüne fidan dikildi. Fidan dikme törenine
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Gölbafl› Belediye Baflkan› Yakup Odabafl›,
Eczac›l›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Maksut
Coflkun, ö¤retim elemanlar› ile çok say›da
ö¤renci ve mezun kat›ld›. Çevre ve Orman
Bakanl›¤› Ankara ‹l Çevre ve Orman
Müdürlü¤ü’nün katk›lar›yla gerçekleflen
törende, ö¤rencilerle birlikte Rektör Prof. Dr.
Talu¤ ve Baflkan Odabafl› da fidan dikti. 40
dönüm araziye 2000 fidan›n dikilmesinin
ard›ndan konuklara döner ikram edildi.

Eczac›l›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Maksut Coflkun, Eczac›l›k Fakültesi
ö¤rencilerinin 1970 ve 1980’li y›llarda biri
Tando¤an yerleflkesinde di¤eri Sincan
a¤açland›rma alan›nda olmak üzere iki yerde
Eczac›l›k Fakültesi Orman› oluflturma
faaliyetlerine kat›ld›¤n›, bu kez daha genifl bir
alan› a¤açland›rarak 50. Y›l Orman›n›
oluflturduklar›n› söyledi. Dikilen fidanlar›n
bak›m›n› yapmak için zaman zaman gelip
çal›flacaklar›n› da belirten Prof. Dr. Coflkun;
"5-10 y›l içinde arkam›zda gördü¤ünüz alanda
meydana gelecek yeflil kuflak veya küçük
orman bizlere yar›n›n do¤as›n› oluflturmufl
olman›n hazz›n› yaflatacakt›r" dedi.

Hankuk Üniversitesi’yle
Akademik ‹flbirli¤i
AAnkara Üniversitesi ile Güney Kore Hankuk

Üniversitesi aras›nda akademik iflbirli¤i
protokolü imzaland›. Ankara Üniversitesi
ad›na Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Hankuk
Üniversitesi ad›na da Rektör Prof. Dr. Chul
Park’›n imzalad›¤› protokol, akademik
iflbirli¤ini, ö¤renci ve ö¤retim eleman›

de¤iflimini teflvik etmeyi, çift diplomal› derece
programlar›n› gelifltirmeyi içeriyor. Konuk
Rektör Park, Kore’de çok say›da üniversite ile
karfl›l›kl› iflbirlikleri bulundu¤unu, Ankara
Üniversitesi’nden, çift diploma derecesi
yapmak üzere Hankuk Üniversitesi’ne gelecek
ö¤rencilerin, isterlerse di¤er Kore

üniversitelerinden de yararlanabilece¤ini
söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤’la
Prof. Dr. Park ve beraberindeki heyet,
Cumhurbaflkan› Abdullah  Gül’ü de ziyaret
etti. Kore heyeti, DTCF Kore Dili ve Edebiyat›
Anabilim Dal›’nda ö¤rencilerle de bir araya
geldi.

Gölbafl› Kampüsü
Fidanlarla Yeflerdi
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ÜÜniversitemiz Güneydo¤u Avrupa
Çal›flmalar› Merkezi (GAMER) ve DTCF

Ça¤dafl Yunan Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›,
17 May›s 2011 tarihinde ortaklafla
düzenledikleri etkinlik ile Nobel ödüllü flair
Odisseas Elitis’i yüzüncü do¤um gününde
and›.

Yunan fliirinin bu önemli isminin yaflam›,
eserleri ve fliirlerinde dile getirdi¤i görüflleri
hakk›nda bilgi vermeyi amaçlayan etkinli¤e,
Yunanistan’›n Ankara Büyükelçisi Fotis Ksidas
da kat›ld›. Ksidas’›n Elitis’i tan›m›fl olmas› ve
flaire dair izlenimlerini dinleyiciler ile
paylaflmas› etkinli¤e farkl› bir boyut katt›.
Etkinlikte, Dr. ‹brahim Kela¤a Ahmet, Elitis’in
yaflam› hakk›nda; Ça¤dafl Yunan Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal›’nda yabanc› uzman
olarak çal›flan Dimitrios Demertzis da flairin

hayat› hakk›nda bilgiler verdi. Theselya
Üniversitesi profesörlerinden Vangelis
Avdikos ise flairin eserlerinde yaratt›¤› kurgu
ve seslendirdi¤i görüfller hakk›nda bilgi sundu.
Ça¤dafl Yunan Dili ve Edebiyat› ö¤rencileri de
Elitis’in bestelenen fliirlerini okudu.

Türkçe’ye "Ç›lg›n Nar A¤ac›" ve "Övgüler
Olsun Sana” adl› fliir kitaplar› çevrilen Yunanl›
flair Odisseas Elitis 1911 y›l›nda Girit’te
do¤du, çocukluk y›llar›n› Midilli adas›nda
geçirdi ve Atina Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. Varl›kl› bir aileden gelen
ve yaflamak için çal›flmak zorunda olmayan
Elitis kendini fliire adad›. fiiirleri 1960 y›l›nda
Yunanistan’›n en önemli ödüllerinden biri olan
Devlet fiiir ödülüne lay›k görüldü. Albaylar
Cuntas› (1967-1974) ile uyuflmad›, gönüllü
olarak Paris’e sürgüne gitti ve Cunta’n›n son

buluflu ile "Yeniden Dirilifli" anlatan ve
Türkçe’ye "Övgüler Olsun Sana" bafll›¤› ile
çevrilen fliirleri yazd›. 1979 y›l›nda Nobel
Edebiyat ödülüne lay›k görüldü. fiiirleri Yunan
müzi¤inin önemli isimleri taraf›ndan
bestelenen Elitis, Yunan toplumu taraf›ndan
bugün de sevilerek dinleniyor. 

TThheesseellyyaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  iillee  ÖÖ¤¤rreennccii
DDee¤¤iiflfliimmii

GAMER Müdürü Prof. Dr. Melek Delilbafl›
ile Müdür Yard›mc›s› ve Ça¤dafl Yunanca
Anabilim Dal› Baflkan› Doç. Dr. Damla
Demirözü ile Theselya Üniversitesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Vangelis Avdikos, iki üniversite
aras›nda bilimsel iflbirli¤i olanaklar› ve
ö¤renci de¤iflimi konular›nda görüfl
al›flveriflinde bulundular. 

Nobel Ödüllü fiair
Odisseas Elitis An›ld›

DTCF’nin ‹lk
Mezunlar›ndan
Prof. Dr. Kafal›’dan
Konferans

LLatin Amerika ülkelerinin filmlerini
festivallerle ve film haftalar›yla Türk

seyircilere tan›tan Ankara Üniversitesi Latin
Amerika Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (LAMER), 9-12 May›s 2011 tarihleri
aras›nda bu kez de Portekizce Filmler
Festivali’ni düzenledi. Festivalde toplam yedi
Brezilya ve Portekiz filmi izleyiciyle bulufltu.

LAMER, Brezilya Federal Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i ve Portekiz Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i’nin iflbirli¤i ile 9 May›s 2011’de
galas› yap›lan festivalin aç›l›fl konuflmas›n›
yapan LAMER Müdür Yard›mc›s› Prof. Dr.
fiükran fiahin, Merkezin böyle bir etkinli¤e ev
sahipli¤i yapmas›ndan büyük mutluluk
duydu¤unu belirtti. Brezilya Federal
Cumhuriyeti Büyükelçili¤i’nden Lilian Duarte
de, Büyükelçili¤inin ilk kez bir film festivaline
dahil oldu¤unu ve LAMER iflbirli¤iyle bu tip
faaliyetlerin devam›n›n gelmesini umduklar›n›
ifade etti. Portekiz Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i’nden Paulo Patricio Mendes de
yap›lan etkinlikten çok memnun olduklar›n›
belirtti ve eme¤i geçen herkese teflekkür etti.

Galas› bir Portekiz filmi olan “Ossos” ile
yap›lan festivalde dört gün boyunca
Brezilya’dan “Vinicius, O Outro Lado da Rua”,
“A Dona da História” filmleri ile Portekiz’den
“A Carta”, “Non ou a vã glória de mandar,
Recordações da casa amarela” filmleri
gösterildi. 

Portekizce
Filmler
Festivali

DDil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin 75.
kurulufl y›l› etkinlikleri kapsam›nda Tarih

Bölümü’nün düzenledi¤i konferanslar
dizisinden ikincisi 16 May›s 2011 tarihinde
Prof. Dr. Mustafa Kafal› taraf›ndan sunuldu.
DTCF Tarih Bölümü’nün ilk ö¤rencilerinden
olan Mustafa Kafal› "Türkiyat Enstitüsü, Türk
Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve DTCF"

bafll›kl› konuflmas›nda Türkiyat
Enstitüsü’nden Türk Tarih Kurumu’na ve
DTCF’nin kurulufluna iliflkin hiçbir yerde
yaz›lmam›fl k›ymetli bilgiler sundu. Prof. Dr.
Kafal›, ilk hocalar›m›z›n pek ço¤unun "flehid
evlad›" oldu¤unu ve bu yüzden Büyük Atatürk
taraf›ndan Fakülteye kazand›r›lmalar›na özen
gösterildi¤ini söyledi.
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ÜÜniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin kuruluflunun 75. y›ldönümü

etkinlikleri kapsam›nda 2-4 May›s 2011
tarihlerinde "Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkasya
Üçgeninde Türkiye" konulu politik ve kültürel
perspektifler sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun ilk konuflmas›n› Bilkent
Üniversitesi Tarih Bölümü ö¤retim üyesi,
"Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil ‹nalc›k
yapt›. Sempozyum kapsam›nda Prof. Dr. ‹lber
Ortayl›, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr.
Elizabeth Zachariadou ve Prof. Dr. Mihai
Maxim’in kat›ld›¤› "Ortado¤u, Balkanlar ve
Kafkasya Üçgeninde Türkiye"; Prof. Dr. Hikmet
Yavuz Ercan, Prof. Dr. Alexander Kolesnikov,
Prof. Dr. Birsen Karaca, Doç. Dr. Erel Tellal,
Elçi Ahmet R›za Demirer’in kat›l›m›yla
"Kafkasya’da Türkiye"; Prof. Dr. Rahmi Er,
Prof. Dr. fierafettin Turan, Prof. Dr. Bedrettin
Aytaç, Yrd. Doç. Dr. Akif Kireççi, Yrd. Doç. Dr.
Tar›k Abdulcelil ve Büyükelçi Halit Çevik’in
kat›l›m›yla "Ortado¤u’da Türkiye"; Prof. Dr.
Melek Delilbafl›, Prof. Dr. Aimilia
Themopoulou, Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, Yrd.
Doç. Dr. Hatice Oruç ve Büyükelçi Hakan
Okçal’›n kat›l›m›yla "Balkanlarda Türkiye"
bafll›kl› oturumlar gerçeklefltirildi. 

Toplant›lar›n aç›l›fl›na kat›larak bir
konuflma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin, kuruluflunun 75. y›l›n› özgüven
ve coflkuyla kutlad›¤›n›, çok zengin program›n
ad›m ad›m hayata geçirildi¤ini söyledi.
Sempozyumun ilk konuflmas›n› DTCF’nin ilk 40
ö¤rencisinden biri olan Halil ‹nalc›k’›n
yapt›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤, ‹nalc›k’›n,
Dünya ve Türk tarih bilimcili¤inin bafl›nda

geldi¤ini, "Tarihçilerin Kutbu" oldu¤unu
söyledi. Halil hocan›n, hiçbir zaman gerçekleri
sapt›rmamay›, mubala¤a etmemeyi
ö¤retti¤ini, onun, tarihi herkese ö¤reten büyük
bir hoca oldu¤unu kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
DTCF’nin de Atatürk taraf›ndan, ulusun
tarihini, dilini ve her türlü kültür varl›¤›n›
araflt›rmak ve ö¤retmek için uluslararas›
standartlarda kurdu¤unu, buras›n›n,
Atatürk’ün en büyük eserlerinden biri
oldu¤unu söyledi.

DTCF Dekan› Prof. Dr. Rahmi Er de
DTCF’nin, Türk dili, tarihi, kültürünü, çeflitli
dillerdeki kaynak eserler de kullan›larak
araflt›rmaya yönelik kuruldu¤unu kaydetti.

Prof. Dr. Melek Delilbafl› da Prof. Dr. Halil
‹nalc›k’›n, DTCF’nin 31 numaral› ö¤rencisi
oldu¤unu, Fakültenin bu ö¤rencisinin Türk
tarihini dünyaya en iyi tan›tan bilim
insanlar›n›n bafl›nda geldi¤ini belirtti.

““OOrrttaaddoo¤¤uu  vvee  BBaallkkaannllaarr››nn  MMeerrkkeezzii
BBoo¤¤aazzllaarr””

Sempozyumun ilk konuflmac›s› Prof. Dr.
Halil ‹nalc›k, Türkiye’nin de içinde bulundu¤u
Ortado¤u ve Balkanlar bölgesinin merkezinin
Bo¤azlar ile ‹stanbul oldu¤unu söyledi. 

Geçmiflte bo¤azlara hükmeden devletin
Balkanlara da hükmetti¤ini, Bizans ve
Osmanl›’n›n en kuzey ucunu Tuna’n›n çizdi¤ini
ama Tuna’ya ulaflmak için de Bo¤azlar›
geçmek gerekti¤ini söyledi. Bo¤azlar›n ayn›
zamanda Anadolu’ya hükmetti¤ini, Anadolu’yu
almak isteyen devletin Bo¤azlar› elinde
tutmas›n›n gerekti¤ini anlatan Prof. Dr.
‹nalc›k; "Türkler Bo¤azlara önce Karesi

Beyli¤iyle yerleflti. Karfl›da Bizans’›n Maydos
Kalesini ele geçirdi. 1305’te Karesi gazileri
Evranos Bey ve Hac› ‹lbey, Osmanl›’ya iltihak
ederek fetihlere devam ettiler" dedi.

““OOssmmaannll››  ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu  ÖÖnnccee
BBaallkkaannllaarrddaa  KKuurruulldduu””

Osmanl› Devleti’nin dönüm noktas›n›n S›rp
S›nd›¤› Savafl› oldu¤unun söylendi¤ini oysa
bunun yanl›fl oldu¤unu, as›l dönüm noktas›n›n
1371’de S›rplarla yap›lan Çirmen Savafl›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. ‹nalc›k, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun da öncelikle Balkanlarda
kuruldu¤unu, Balkanlardaki rakiplerinde ateflli
silahlar› tan›d›ktan sonra da Anadolu’daki
rakipleri üzerinde üstünlük kurdu¤unu anlatt›. 

Cenevizlilere ilk kapitülasyonlar› Orhan
Bey’in sa¤lad›¤›n›, Orhan Bey’in, Gelibolu
topraklar›na askerini, Ceneviz gemileriyle
geçirdi¤ini, Cenevizlilerle ittifak olmasa
Süleyman Pafla’n›n 1352’de Gelibolu’ya
yerleflemeyece¤ini belirten Prof. Dr. ‹nalc›k,
1372’de Bizans’›n, Osmanl› Devletine haraç
verir hale geldi¤ini, 1416’da Venedik
donanmas›n›n, Gelibolu’daki Osmanl› üssünü
basarak yakt›¤›n›, çünkü Bo¤azlar›n Venedik
için de çok önemli oldu¤unu kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet’in ancak Bo¤azlara
hakim olduktan sonra ‹stanbul’u fethetmeye
teflebbüs etti¤ini, ‹stanbul’un fethinin asl›nda
Osmanl›’n›n Rumeli ve Anadolu’daki iki
bölgesinin birlefltirilmesi oldu¤unu vurgulayan
Prof. Dr. ‹nalc›k, "Fatih, ‹stanbul’a yak›n
adalar›, Ortodosklar›n yard›m›yla ele geçirdi.
O dönem Adalarda Papal›k yanl›s› olan ve
Papal›k karfl›t› olan iki grup vard›" dedi.

Ortado¤u, Balkanlar ve
Kafkasya Üçgeninde
Türkiye”Sempozyumu

“
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Kiklad Tekneleri
‹stanbul’da Sergilendi

Sualt› Arkeologlar›m›z›n
Günümüze Kazand›rd›¤›

ÜÜniversitemiz Sualt› Arkeolojik Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM)

taraf›ndan yap›lan çal›flmalarla yeniden
canland›r›lan ve bire bir ölçülerde yeniden
yap›lan Kiklad teknesi, ANKÜSAM taraf›ndan
uygulanan proje kapsam›nda 24 May›s’tan
itibaren ‹stanbul Sabanc› Müzesi’nde
sergileniyor.

Projeyle, 5 bin y›l önce Ege Denizi’nin iki
yakas›nda ulafl›m› sa¤layan teknelerin, iki
kültürün etkileflimi üzerindeki etkisi ve önemi
vurgulan›yor. "Karfl›dan Karfl›ya" adl› sergide,
14 metrelik bir Kiklad teknesi sergileniyor.
Hiçbir yap›flt›r›c› ve çivi kullan›lmadan,
halatlarla birbirine ba¤lanan tahtalar›n suya
girince fliflerek kenetlenmesi mant›¤›ndan
hareketle, asl›na uygun olarak infla edilen
Kiklad teknelerinin yan›s›ra Müzede, Yunan

Kiklad adalar› ve Bat› Anadolu’dan 5000 y›ll›k
arkeolojik buluntular da sergileniyor.

Anadolu ve Yunanistan’daki
medeniyetlerin ticari ve kültürel iliflkilerini
gözler önüne seren serginin aç›l›fl›na Türkiye
ve Yunanistan’›n Kültür ve Turizm Bakanlar›
ile Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤ da
kat›ld›. Sergi, iki ülke müzeleri aras›ndaki ilk
iflbirli¤i olma özelli¤ini de tafl›yor. 

TTeekknnee  ‹‹ççiinn  MMüüzzee  DDuuvvaarrllaarr››  YY››kk››lldd››
14 metre uzunlu¤undaki Teknenin

Müze’ye getirilmesi s›ras›nda 11 saat süren
bir çal›flma yap›ld›. Sabanc› Müzesi’nin
camdan girifli ve kimi duvarlar› y›k›larak tekne
içeri koyuldu. Sonras›nda duvarlar yeniden
inflaa edildi.

Uçan Süpürge”ye
Ev Sahipli¤i Yapt›k

“

14. Uçan Süpürge Kad›n Filmleri Festivali
bu y›l K›z›l›rmak sinemas› ve Goethe
Institut’de gerçekleflen etkinliklere ek olarak
Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe
Üniversitesi’nde de gerçeklefltirildi.
Üniversitemiz ad›na Prof. Dr. Serpil Sancar
koordinatörlük yapt›. Filmlerin biri Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde, üçü de ‹letiflim
Fakültesi Ahmet Taner K›fllal› Salonu’nda
gösterildi.

Düzenlenen etkinliklerde ö¤rencilerin
yönetmen ve yazarlarla bir araya geldi¤i Uçan
Süpürge Kad›n Filmleri Festivali "‹ktidar"
temas›yla düzenlendi. Festivalin aç›l›fl›na da
kat›lan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal

Talu¤, flu mesaj› verdi:
"Ülkemizde bir sivil inisiyatifin 14 y›l

aral›ks›z ayn› yürek çarp›nt›s›, ayn› kararl›l›k
ve artan bir kalite ile ayn› etkinli¤i yapmas›;
ona kurumsal bir kimlik kazand›rmas› çok
önemli, bir o kadar da nadir bir olayd›r. Bunda
kad›n›n uzun soluklu gücünün, yarat›c›l›¤›n›n,
yoktan var etme yetene¤inin belirleyicili¤i
yads›namaz. Kad›nlar›n, kendilerini anlatmak
için, ama herkese anlatmak için üretti¤i
görsel dili 14 y›ld›r farkl› boyutlarda, farkl›
mekânlarda paylaflan, onurland›ran,
yüreklendiren Uçan Süpürge’nin hakikaten
büyülü bir gücü olmal›. Bu gücü yaratan
herkesi kutluyorum. Her seferinde bir

öncekinden daha genifl kitlelere ulaflan, ama
öncelikle gençlerin sahiplendi¤i Uçan Süpürge
bu y›l Ankara’da üniversite yerleflkelerinin
göklerinde uçacak. Cumhuriyetin kurdu¤u ilk
üniversite olan, onun kad›n eme¤ine verdi¤i
de¤eri, akl›n üstünlü¤üne ve bilimin yol
göstericili¤ine yapt›¤› vurguyu yaflam›n her
alan›na tafl›yan Ankara Üniversitesi bu
konuklu¤u heyecanla bekliyor.”
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AAnkara Üniversitesi TÖMER taraf›ndan iki
y›lda bir düzenlenmekte olan ‘Dünyada

Türkçe Ö¤retimi' adl› uluslararas›
sempozyumun dokuzuncusu, TÖMER ve
K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Yabanc› Diller Yüksek Okulu'nun ortak
organizasyonu ile 12-14 May›s 2011 tarihleri
aras›nda Biflkek'te yap›ld›. 

K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin
ev sahipli¤inde, "Ça¤dafl Türk Yaz› Dillerinin
Ö¤retimi” ad› alt›nda gerçeklefltirilen “9.
Uluslararas› Dünyada Türkçe Ö¤retimi
Sempozyumu”nun, K›rg›zistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Ata Manas Salonu'ndaki aç›l›fl
törenine K›rg›zistan Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sulayman
Kay›pov, Rektör Vekili Prof. Dr. Sebahattin
Balc›, K›rg›zistan Cumhuriyeti Milletvekili ve
Eski E¤itim Bakan› Kan›bek Osmanilev,
Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr.
N. Engin Uzun ve Türk dünyas›n›n çeflitli
üniversitelerinden akademisyenler ile
ö¤renciler kat›ld›. 

““OOrrttaakk  BBiilliimm  DDiillii  OOllmmaall››””
Sempozyumun aç›l›fl konuflmas›n› yapan

K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sulayman Kay›pov, Türk
Dünyas› için çok önemli olan bir konuyu ele
almak üzere bir araya gelindi¤ini söyleyerek,

dünyada 250 milyondan fazla Türk yaflad›¤›
halde bugüne kadar ortak bir dil
gelifltirilememesi sorununa de¤indi. Ba¤›ms›z
Türk devletlerinin kendi aralar›nda ortak bir
dil seçip o dili akademik ve bilim dili olarak
kullanmas›n›n gerekti¤ini vurgulayan Kay›pov;
"Seçece¤imiz bu dil, en çok nüfusa sahip,
Avrupa’ya kap›s› olan ve ekonomik aç›dan
güçlü olan devletin dili olmal›d›r. Ancak bu
flekilde Türk dilini uluslararas› bir dil
yapabiliriz" dedi.

K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Sebahattin Balc› da
Ankara Üniversitesi ve K›rg›zistan Türkiye
Manas Üniversitesi iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilen bu sempozyumun büyük
anlam ve öneminin oldu¤unu vurgulay›p
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

"Türk dilinin ö¤retiminde birbirimizin
tecrübelerinden yararlanmal›y›z. Dil ö¤retimi
kolay ifl de¤il. Dil ö¤retimi tarih ile edebiyat
ile medeniyet ile etnografya ve psikoloji ile iç
içe. Onun için dil ö¤retim metotlar›n› her
yönüyle incelemek mecburiyetindeyiz.
Gerçeklefltirilen bu sempozyumun sonunda
yeni usuller ve metotlar›n bulunaca¤›na
inan›yorum…"

Rektörlerin aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr.
N. Engin Uzun, "9. Uluslararas› Dünyada

Türkçe Ö¤retimi Sempozyumu: Ça¤dafl Türk
Yaz› Dillerinin Ö¤retimi Sempozyumu"nun
Biflkek'te gerçeklefltirilmesine olanak
sa¤layan K›rg›zistan-Türkiye Manas
Üniversitesi yetkililerine teflekkürlerini sundu
ve iki y›lda bir gerçeklefltirilen Dünyada
Türkçe Ö¤retimi Sempozyumu’nun bu y›l ilk
defa Türkiye d›fl›nda bir Türk Cumhuriyetinde
gerçeklefltirildi¤ini, on dört ülkeden kat›lan
bilim adamlar›yla gerçeklefltirilen bu
sempozyumun Türk dillerinin ö¤retimine
büyük katk› sa¤layaca¤›na gönülden
inand›¤›n› dile getirdi. 

DD‹‹YYAATTÜÜRRKK  TTaann››tt››lldd››
TÖMER’in di¤er projeleriyle birlikte

D‹YATÜRK adl›, Türk dillerinin uzaktan
karfl›l›kl› kendi kendine ö¤renilmesini
sa¤layan portal›n da tan›t›m›n›n yap›ld›¤›
sempozyumda iki gün boyunca üç ayr› salonda
14 ülkeden toplam 121 bilim adam› bildiri
sundu. 

Sempozyumun üçüncü ve son günü ise
kat›l›mc›lara Biflkek'in tarihi, kültürel ve do¤al
güzelliklerini göstermek amac›yla bir gezi
düzenlendi. Konuklara, tarihteki ilk müslüman
Türk devleti olan Karahanl›lar’dan kalma
Burana Aç›k Hava Müzesi ile eflsiz bir do¤al
güzelli¤e sahip Ala Arça Milli Park› gezdirildi,
Atabeyit An›t Mezarl›¤› ziyaret edildi.

9. Uluslararas›

Dünyada
Türkçe Ö¤retimi
Sempozyumu

E-Beyas-M Çal›fltay›
ÜÜniversitemiz Belge Yönetimi ve Arfliv

Sistemi (BEYAS) Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan yürütülen e-BEYAS-M Projesi
çal›flmalar› kapsam›nda düzenlenen "Belge
Ak›fl ve ‹fllem Süreçleri Analizi Uygulamal›
Çal›fltay›" 6 May›s 2011 tarihinde E¤itim
Bilimleri Fakültesi’nde gerçeklefltirildi. Prof.
Dr. ‹nayet Ayd›n ve E¤itim Bilimleri Fakültesi
Dekan Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Cem
Babado¤an’›n yürütücülü¤ünde
gerçeklefltirilen çal›fltaya; e-BEYAS-M Projesi
ekibi ile Ö¤renci ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,
Personel Daire Baflkanl›¤›, ‹dari ve Mali ‹fller
Daire Baflkanl›¤›’ndan temsilciler kat›ld›.
E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.

Gönül Akçamete de bir süre çal›flmalar› izledi.
Prof. Dr. Ayd›n ve Yrd. Doç. Dr. Babado¤an,
çal›fltaya kat›lanlara ifl ak›fl ve ifllem
süreçlerinde izlenecek yol ve yöntemleri
anlatt› ve çal›flmada dikkat edilmesi gereken
hususlar hakk›nda bilgi verdi. 

Prof. Dr. Ayd›n ve Yrd. Doç. Dr.
Babado¤an’›n öncülü¤ünde E¤itim Bilimleri
Fakültesi’nin Destek Hizmetleri fiefi Erol
Demir, Kütüphane fiefi fiükrü Gülfidan, Mali
‹fller fiefi Atilla Özgören, Ö¤renci ‹flleri fiefi
fiükrü Aktepe, Personel fiefi Ayd›n Y›ld›r›m,
Yaz› ‹flleri fiefi Memduh Yaram›fl, birimlerine
iliflkin ç›kard›klar› ifl ak›fl ve ifllem süreçlerini
kat›l›mc›larla paylaflt›lar.
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ÜÜniversitemiz T›p Fakültesi’nde Deontoloji
çal›flmalar›n›n 65. y›ldönümü, T›p Tarihi

ve Etik Anabilim Dal›’n›n 26 May›s’ta
düzenledi¤i bilimsel etkinlikle kutland›.
Etkinlik kapsam›nda "T›p Hukuku", "T›p Eti¤i",
"T›p Tarihi" ve "Alan›n Gençleri Konufluyor"
bafll›kl› oturumlar düzenlendi. 

Toplant›n›n aç›l›fl›na kat›lan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, deontolojiyle
hep yak›n iliflkisi oldu¤unu, alan olarak Ziraat
Fakültesi’nin ana ekseni d›fl›ndaki bir kürsüde
çal›flt›¤›n›, bu nedenle kendini etikçilere hep
yak›n hissetti¤ini söyledi. Hipokrat’›n yaflad›¤›
yere yak›n bir evi oldu¤unu, Padova
Üniversitesi’ne gitti¤ini ve Galileo’nun
kürsüsünü gördü¤ünü belirten Prof. Dr. Talu¤,
deontolojinin büyük hocalar›n› tan›ma f›rsat›
buldu¤unu, T›p Tarihi ve Etik Anabilim Dal›’n›n
düzenledi¤i "Konukevi Çevresi Seminerleri"ne
konuflmac› olarak kat›ld›¤›n›, seminerler
kapsam›nda 60. konuflmac› olarak "G›da
Güvenli¤i ve Kad›n" konusunu anlatt›¤›n›
belirtti.

““HHaassttaallaarraa  SSaayygg››yy››  ÖÖ¤¤rreettttiilleerr””
T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten

de T›p Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal›’n›n,
T›p Fakültesi’nin aç›lmas›ndan sadece 4 ay
sonra kuruldu¤unu, bu anabilim dal›nda
hocalara hürmeti, hastalara sayg›ya
ö¤rendiklerini belirtti.

Anabilim Dal›’n›n eski baflkanlar›ndan
Prof. Dr. Osman Akata ise emeklilik yafl›n›n
çok az oldu¤unu dile getirdi. Gençken
kendisinin de erken emeklili¤i savundu¤unu
ancak yafl gelince emekli olman›n zor
oldu¤unu söyledi. 

““DDaayyaann››flflmmaa  DDuuyygguussuu  YYiittiirriillddii””
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Berna

Arda, yetersiz kadrolar›na ra¤men yapt›klar›n›
çal›flmalar› anlatt›. Bu bahar yar›y›l›nda iki
seçmeli ders açt›klar›n›, her birine 228
ö¤rencinin kat›ld›¤›n› belirten Prof. Dr. Arda,
üçüncü s›n›fta ikifler saat süreyle ö¤rencilere
"Ayd›nlat›lm›fl Onam" dersini anlatt›klar›n›, bu
konunun dünyada da çok yeni oldu¤unu
belirtti. 1988’den beri Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü’nde T›p Eti¤i ve T›p Tarihi doktora
program›n› yürüttüklerini, anabilim dal›n›n
akademisyen kayna¤›n›n da sadece buras›
oldu¤unu çünkü 2002’den beri TUS’ta yer
almad›klar›n› kaydetti.  Prof. Dr. Arda
konuflmas›nda, t›p alan›n›n 65 y›lda nereden
nereye geldi¤ini de anlatt›. Klasik
deontolojiden eti¤e, t›p tarihinde daha
dinamik bir yaklafl›ma, t›p uygulamalar›n›n
ço¤unu da kapsayan oldukça ayr›nt›l› yasal
düzenlemelere, solo hekimlikten ekip
anlay›fl›na, "Aristokrat hekim"den emekçi bir
kimli¤e, haklar›n daha çok tart›fl›ld›¤› bir t›p
uygulamas›na, daha ‘güvensiz’ çal›flma

ortamlar›na, yabanc›laflmaya, dayan›flma
duygusunun yitirilmesine gelindi¤ini söyledi. 

Etkinlik kapsam›nda, Prof. Dr. Berna
Arda’n›n yönlendiricili¤ini yapt›¤› "T›p
Hukuku" oturumunda Doç. Dr. Gülriz Uygur
"Hasta haklar›yla ilgili özerklik problemi ve
hukuki düzenlemeler", "Doç. Dr. Tu¤rul
Kato¤lu "Bir insan haklar› öznesi olarak hasta"
ve Prof. Dr. Kudret Güven "T›bb›n hukuktan
bekledikleri"; Prof. Dr. N. Yasemin Yal›m’›n
yönlendiricili¤i yapt›¤› "T›p Eti¤i" oturumunda
Doç. Dr. ‹smail Demirdöven "Meslek
etiklerindeki sorunlar›n felsefi temelleri
üzerine", Doç. Dr. Murat Civaner "Hekim-ilaç
flirketi iliflkileri" ve Dr. M. Cumhur ‹zgi "Etik
aç›dan mahremiyet ve yafll› mahremiyeti";
Prof. Dr. Ferruh Dinçer’in yönlendiricili¤ini
yapt›¤› "T›p Tarihi" oturumunda Prof. Dr. Esin
Kahya "Cumhuriyet döneminde bilim ve bilim
tarihinin k›sa bir de¤erlendirmesi", Doç. Dr.
Ahmet Ac›duman "‹slam’›n alt›n ça¤› olarak
adland›r›lan dönemde cerrahinin Yunan-Roma
kökeni: Nörüflirurji bak›fl aç›s›yla bir
de¤erlendirme" ve Prof. Dr. ‹lter Uzel "T›p
tarihçili¤imiz nerede?" bafll›kl› bildirileri
sunarken; Doç. Dr. Serap fiahino¤lu’nun
Forum Kolaylaflt›r›c›s› olarak görev yapt›¤›
"Alan›n gençleri konufluyor" bafll›kl› son
oturumda "Mezuniyet sonras› e¤itimimiz, TUS
ve doktora programlar›nda t›p tarihi ve etik
alan›" irdelendi.

Ankara T›p’ta
Deontoloji
65 Yafl›nda

Slovenya GEMAJ Gençlik
Grubu Üniversitemizdeydi

SSlovenya’n›n tan›nm›fl müzik gruplar›ndan
"Gemaj Gençlik Grubu", Üniversitemiz

Mühendislik, Eczac›l›k ve Fen Fakültesi
ö¤rencilerinin birlikte düzenledi¤i
organizasyonla, 17 May›s’ta Eczac›l›k
Fakültesi 50. Y›l Amfisi’nde bir konser verdi.
Türkiye’deki ikinci konserini Üniversitemizde
veren Gemaj Grubu, sadece Slovenya’n›n
de¤il, komflu ülkelerin müziklerinden de
örnekler sundu; Türkçe olarak da "Akdeniz
Akflamlar›"n› seslendirdi. Grubun konserine
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
dekanlar ve çok say›da ö¤renci kat›ld›. 

Rektör Prof. Dr. Talu¤, bu konser
sayesinde ö¤rencilerin, Slovenya müzi¤ini
dinleme f›rsat›n› buldu¤unu belirterek,
"Umar›m yolunuz Slovenya’ya düfler. Küçük
ve renkli bir ülke" dedi.
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AAnkara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma
Proje Ofisi Proje Bilgilendirme ve Destek

Birimi, Üniversitemiz ile sanayiciler ve farkl›
kurumlarla iflbirli¤ini sa¤lamak amac›yla
yapt›¤› çal›flmalar kapsam›nda 15 fiubat 2011
tarihinde Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’na (MKEK) Rektörümüz Prof. Dr.
Cemal Talu¤’un baflkanl›¤›nda yapt›¤› ilk
ziyaretin ard›ndan, kurumun Elmada¤ ve
K›r›kkale’deki baz› fabrikalar›na 24 May›s
2011 tarihinde ikinci geziyi düzenledi. Gezi
kapsam›nda MKEK’nin Elmada¤’da bulunan
MKE Barutsan Roket ve Patlay›c› Fabrikas› ile
K›r›kkale’de bulunan MKE Silah Fabrikas›,

MKE Mühimmat Fabrikas› ve MKE Barut
Fabrikas› ziyaret edildi.

Üniversitemiz BAPRO yönetici ve
uzmanlar›, Fen ve Mühendislik Fakülteleri
ö¤retim üyeleri ile MKEK Müflaviri M. Sait
Demirci, MKEK Ar-Ge Dairesi Baflkan Vekili
Zafer Pesen ve MKEK Ar-Ge birimi çal›flanlar›
ile düzenlenen bu gezide, ilgili fabrikalara
gidilerek fabrikalar›n altyap›lar›, çal›flma
alanlar›, Ar-Ge projeleri, üretim kapasiteleri
ve ürünleri hakk›nda bilgi al›nd› ve
yap›labilecek olas› projeler ve iflbirlikleri
görüflüldü.

Bu gezinin Üniversitemiz ö¤retim üyeleri

ile MKEK aras›nda yeni Ar-Ge projeleri
gelifltirilmesine önemli katk› sa¤layaca¤›
görüflü ortaya ç›kt›. Bu ba¤lamda, MKEK Ar-
Ge birimi ile BAPRO uzmanlar› ve ö¤retim
üyelerimizin yer alaca¤› toplant›lar›n
gerçeklefltirilmesine karar verildi.

Üniversitemizin
MKEK ile ‹flbirli¤inde

‹kinci Ad›m

fiilili Madencileri Kurtaran
Mühendis, Üniversitemizde
KKuzey fiili’de 5 A¤ustos 2010 tarihinde

meydana gelen maden kazas›n›n ard›ndan
günlerce yo¤un bir çal›flma yürüterek, 33
madencinin hayat›n› kurtaran firman›n

mühendisi Felipe Matthews, fiili Büyükelçili¤i,
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve Latin
Amerika Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’nin (LAMER) iflbirli¤iyle konuk oldu¤u
Üniversitemizde 12 May›s 2011 tarihinde
“Jeoloji Bilimi ve Sondaj Teknikleri Yaflam›n
Hizmetinde: Kuzey fiili’de 33 Madencinin
Kurtar›lmas›” konulu bir konferans sunarak,
yerin yüzlerce metre alt›nda aylarca mahsur
kalan 33 madenciyi kurtarmak için
kulland›klar› teknikleri anlatt›.

Felipe Matthews, Rektörlük 100. Y›l
Salonu’ndaki konferansta, çal›flmalar
s›ras›nda ülkedeki bütün sondaj aletlerini
toplad›klar›n›, yürüttükleri ola¤anüstü çaban›n

ard›ndan madencileri "Anka Kuflu" ad›n›
verdikleri çelik kurtarma kapsülüyle gün
yüzüne ç›kard›klar›n›, kulland›klar› alet ve
cihazlar›n, sert kayalar nedeniyle sürekli
k›r›ld›¤›n› belirtti. Çal›flmalar› yürüten
firmalar›n›n, fiili’nin her yerinde madenleri
oldu¤unu da belirten Matthews, Ankara
Üniversitesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü
ö¤rencilerin fiili’ye gelmesinden ve birlikte
çal›flmaktan mutluluk duyacaklar›n› kaydetti.
Çal›flmalar s›ras›nda ç›kan bir parçay› da
Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Ulvi
Y›lmazer’e arma¤an etti. Prof. Dr. Y›lmazer,
madenden ç›kan bu de¤erli parçay› Fakültenin
anlaml› bir yerinde sergileyeceklerini söyledi. 

Prof. Dr. Ashok
Üniversitemizdeydi

HHyderabad University School of
Physics’den dünyaca tan›nm›fl Fizik

Profesörü Ashok Chatterjee, bir dizi bilimsel
çal›flmada iflbirli¤i yapmak üzere TÜB‹TAK’›n
"Konuk Bilim Adam› Destekleme Program›"
kapsam›nda Üniversitemiz Sa¤l›k Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Müdür Yard›mc›s› Fizik
Doçenti Dr. Bahad›r Boyac›o¤lu’nun daveti ile
Üniversitemize geldi. Prof. Chatterjee, bir

ayl›k çal›flma program› kapsam›nda, Sa¤l›k
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ö¤renci
ve akademisyenlere "Nanoscience and
Nanotechnology: An Introduction" konulu bir
konferans verdi. Üniversitemizde
bulunmaktan mutluluk duydu¤unu dile getiren
Prof. Chatterjee, bu süreçte farkl› üniversite
ve kurumlardan birçok akademisyen ve
araflt›rmac›larla bir araya gelme f›rsat› buldu. 
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ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin duayen
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr Nuri

Munsuz, aram›zdan ayr›l›fl›n›n beflinci y›l›nda,
25-27 May›s 2011 tarihlerinde, Ziraat
Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü’nün organize etti¤i "Ulusal Toprak ve
Su Sempozyumu"yla an›ld›.

““UUlluussllaarraarraass››  ÇÇaall››flflmmaallaarr››
DDeesstteekklleeddii””

Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
bir büyük hocay› anman›n en güzel yolunun
böyle bilimsel toplant›lar düzenlemek
oldu¤unu söyledi. Üniversitemiz var oldukça o
büyük hocalar›n da var olaca¤›n› belirten Prof.
Dr. Talu¤; "Nuri hoca, bilim alan›nda
öncülükler yapm›fl büyük bir bilim insan›yd›.
Nuri hoca, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi deyince akla gelen büyük bir
hocad›r, hep öyle kalacakt›r. Onun üstün
insani de¤erleri vard›. 5 y›l önce kaybettik
ama daima bizimle birlikte olacak ve bize ›fl›k
vermeye devam edecek. Nuri hoca bilim
insan› yetifltirmeye önem vermifltir.
Uluslararas› çal›flmalar› daima desteklemifl,
bu iliflkilerin kal›c› olmas› için büyük rol
oynam›flt›r" dedi. Prof. Dr. Talu¤, günümüzde
g›da konusunun dünyada yeniden ön plana
ç›kt›¤›n›, suyun da en stratejik silah haline
geldi¤ini ancak toprak ve su kaynaklar›n›n
büyük tehdit alt›nda oldu¤unu sözlerine
ekledi. 

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak da Nuri hocan›n ö¤rencisi oldu¤unu,
hocay› çok zamans›z kaybetti¤imizi söyledi.
Ülkemizin, uluslararas› kabul görmüfl bir
toprak veri taban›na sahip olmad›¤›n›, toprak
haritas›n›n, 40 y›l öncesine dayand›¤›n›
belirten Prof. Dr. Çolak, bunun, üzerinde uzun
uzun çal›fl›lmas› ancak k›sa sürede
sonuçland›r›lmas› gereken bir konu oldu¤unu
kaydetti. 

““TToopprraakkss››zz  TTaarr››mm››nn  TTeemmeelliinnii  AAtttt››””
Ülkemizin erozyon, topraklar›n tuzlulu¤u

ve birinci s›n›f tar›m alanlar›n›n kaybedilmesi
sorununu da anlatan Prof. Dr. Çolak, bir y›lda
akarsularla tafl›nan toprak miktar›n›n, tüm
Avrupa akarsular›yla tafl›nan toprak
miktar›ndan 1.8 kat daha fazla oldu¤unu;
birinci s›n›f tar›m alanlar›n›n da sanayileflme
ve yap›laflma nedeniyle kaybedildi¤ini belirtti.
Prof. Dr. Çolak; "Lütfen birinci s›n›f tar›m
alanlar›n›, tar›mla ifltigal edecek flekilde
b›rakal›m" dedi. Ülkemizde iki milyon hektar
tuzluluk sorunu olan arazi bulundu¤unu, bu
alan›n, birçok ülkenin sahip olamad›¤›, sahip
olmak için özlem duydu¤u kadar büyük
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Çolak, Trakya
bölgesinde, tarlalara at›lmas› gerekenin 10
kat daha fazla azotlu gübre at›ld›¤›n› da
söyledi. Nuri hocan›n, 1970’li y›llarda, uzaktan
alg›lama konusunu çal›flt›¤›n›, topraks›z
tar›m›n temelini att›¤›n›, bütün bunlar›n ancak
yeni yeni uygulamaya bafllad›¤›n› belirtti.

Toplant›ya kat›lan, Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Tar›msal Araflt›rmalar Genel
Müdürü Doç. Dr. Masum Burak da sektörün
araflt›rmayla buluflmas›n›n yollar›ndan birinin
bu tür toplant›lar oldu¤unu, toplant›n›n
sonuçlar›n›n sektöre götürülmesi gerekti¤ini
kaydetti. 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Gökhan Çayc›, ülkemizin
önemli toprak ve su kaynaklar›na sahip
oldu¤unu ancak uygun olmayan toprak iflleme
ve sulama sorunlar› nedeniyle önemli kay›plar
yafland›¤›n› söyledi. Nuri hocan›n, toprak
biliminde ilk çal›flmalar› yürüten bilim
insanlar›ndan oldu¤unu, bölümdeki ö¤retim
üyelerinin, uzay foto¤raflar›n› bilimsel
çal›flmalarda kullanmas› yönünde e¤itim
almalar›n› sa¤lad›¤›n› kaydetti. 

Sempozyum Organizasyon Komitesi
Baflkan› Prof. Dr. Sevinç Arcak ise Prof. Dr.
Nuri Munsuz’un, kad›nlara de¤er ve sayg›
gösterdi¤ini, ö¤rencilerle çal›flmay›, onlar›n
dertlerini çözmeyi sevdi¤ini anlatt›.

Türkiye Toprak Bilimi Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Ayten Karaca da Prof. Dr.
Munsuz’un, Toprak Bilimi Derne¤i’nin kurucu
baflkan› oldu¤unu, ö¤rencilerine her zaman
destek oldu¤unu, onun sayesinde daha
yüksek lisans ö¤rencisiyken, ücretsiz olarak
kongrelere kat›lma olana¤› buldu¤unu, onun
insan sevgisiyle dokunmufl, bilge kiflili¤iyle,
herkesin çok sevdi¤i bir kifli oldu¤unu
kaydetti.

Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu”“

2. T›p
Hukuku,
Biyoetik

ve Sosyal
Politika

Kongresi

ÜÜluslararas› kat›l›ml› "2. T›p Hukuku,
Biyoetik ve Sosyal Politika Kongresi",

14-15 Nisan 2011 tarihinde Ukrayna’n›n
baflkenti Kiev’de yap›ld›. 350 kadar kat›l›mc›n›n
yer ald›¤› toplant›, "sa¤l›k sistemlerinde reform
için yasal ve biyoetik zemin", "etik ve yasal
aç›dan hastalar”, "insan haklar› ve sa¤l›k
bak›m› alan›nda biliflim teknolojilerinin
kullan›m›", "yeni biyoteknolojilerin kullan›m› ve
etik", "t›p hukuku ve uygulamal› biyoetik"
bafll›klar›nda gerçeklefltirildi.

T›p Fakültemiz ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Berna Arda, "Türkiye’de biyoetik ve t›p hukuku
ile ilgili e¤itim" konulu bir konuflma yapt› ve bir
oturumun baflkanl›¤›n› yürüttü. Toplant›da
paralel oturumlar ve workshoplar da
düzenlendi.

Prof. Dr. Nuri Munsuz An›s›na
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Çubuk’ta, “Organik Tar›m ve
Hayvanc›l›k” Semineri Verildi
ÜÜniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Çubuk

Belediyesi ifl birli¤iyle üreticilere yönelik
'Organik Tar›m ve Organik Hayvanc›l›k'
semineri düzenlendi. 

““TToopprraakkllaarr››mm››zz  ZZeehhiirrlleenniiyyoorr””
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet

Çolak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin
bir aya¤›n›n bundan sonra Çubuk'ta olaca¤›n›
ve s›k s›k geleceklerini, Çubuk’lu üreticinin
ifline yarayacak birçok konuyu birlikte
üreteceklerini ifade etti. Çubuk'un bir tar›m
kenti oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Çolak,
Ziraat Fakültesi olarak Belediye ile birlikte
Çubuk'ta bir organik tar›m merkezi oluflturmak
istediklerini, ilçenin bu konuda çok büyük
potansiyele sahip oldu¤unu belirtti. 

Çubuk Belediye Baflkan› Lokman Özden de
ilçede her konuda oldu¤u gibi organik tar›m
ve organik hayvanc›l›k konusunda da
belediyenin üreticilere öncülük etmek için bu
tip organizasyonlar› gerçeklefltirdi¤ini söyledi.
Çubuk'ta organik tar›m için çok büyük bir

potansiyel oldu¤unu vurgulayan Baflkan
Özden, iflin ehli insanlar taraf›ndan organik
tar›m›n çok iyi anlat›lmas›n› istediklerini ifade
ederek, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nin kendilerine bu konuda destek
olmalar›ndan duydu¤u memnuniyeti dile
getirdi. 

““FFaayyddaall››  BBööcceekk  ÜÜrreettttiikk””
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

ö¤retim üyesi Doç. Dr. Cem Özkan da

üniversite olarak birikimlerini üreticilere
aktard›klar›n› söyleyerek; ''Bundan sonra
uygulamaya geçecek üreticilerimizle daha
ayr›nt›l› çal›flaca¤›z. Organik tar›mda ticari ve
sentetik ilaç kullan›lm›yor. Sentetik ilac›n
alternatif yöntemleri vard›r. Bunlardan biri de
faydal› böcek kullan›m›, predatör ve
parazitoitlerdir (Avc› böcekler ve asalak
böcekler). Geliflmifl ülkelerde bunlar aktif
olarak kullan›l›yor. Biz bunlar›n üretimini
gerçeklefltirdik, ancak irtibat problemi var.
Üreticimiz bunlar› bilmiyor. Bunlar› kullanmak
için bizdeki teknoloji yeterlidir'' diye konufltu.

Toplant›da, Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz
“bahçe bitkileri organik yetifltiricili¤i”, Prof.
Dr. Cihat Kütük “gübreleme”, Prof. Dr. Suzan
Alt›nok ”tarla bitkileri”, Doç. Dr. fiafak Pulatsü
“organik hayvanc›l›k”, Doç. Dr. Cem Özkan
“bitki koruma” ve Ziraat Mühendisi Nurper
Mortafl da “sertifikasyon” konusunda
kat›l›mc›lara detayl› bilgi verdi.

SBF ‹nek Bayram›
ÜÜniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi

ö¤rencilerinin geleneksel "‹nek Bayram›"
bu y›l da renkli görüntülere sahne oldu.
Kutlamada imam cübbesi giyip sar›k takan bir
ö¤rencinin okudu¤u ‹nek Duas›’na salondaki
ö¤renciler "Amin" diyerek karfl›l›k verdi. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Celal Göle de törende yapt›¤› konuflmada,
"Sevgili ineklerim, pak, temiz a¤›zlar›n›z süt
kokan bir buza¤›yken verimli bir inek
olabilmeniz için elimizden geleni yapt›k.
Gelifltiniz, iyi bir inek oldunuz. Önümüzdeki y›l
bize teslim edilecek buza¤›lar nas›l diye
merak ediyorum" dedi.

EBF
Kalem
Bayram›
EE¤itim Bilimleri Fakültesi geleneksel Kalem

Bayram›’n›n 27’ncisi 16, 17, 18 May›s
2011 tarihleri aras›nda düzenlenen
etkinliklerle kutland›. Etkinlikler kapsam›nda
"Ak›l Oyunlar›" etkinli¤i, "Foto¤raf Sergisi",
"Drama Gösterisi", "Ebru ve Hat Sanat›
Sergisi", "Sözcük Türetme ve fiiir Dinletisi",
"Halk Oyunlar› Gösterisi" gerçeklefltirirken;
Çocukla Paylafl›m Toplulu¤u, anaokulu
çocuklar› ile etkinlik düzenledi. Kalem
Bayram›, Özel E¤itim Toplulu¤u’nun kermesi
ile son buldu.
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ÜÜniversitemiz, bu y›l 6-16 May›s 2011
tarihleri aras›nda, di¤er üniversitelerin

tiyatro topluluklar›n›n kat›l›m›yla "Ankara
Üniversitesi Tiyatro Festivali’ni düzenledi.
Festivalde tiyatro oyunlar›n›n yan›s›ra çok
say›da sanat atölyesi de gerçeklefltirildi. 

Festival kapsam›nda, Ankara Üniversitesi
Fen ve Mühendislik Fakülteleri Tiyatro
Toplulu¤u, Jean Paul Sartre’nin "Gizli
Oturum"; ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p
Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u, Dario Fo’nun
"S›radan Bir Gün"; ‹stanbul Üniversitesi
‹stanbul ‹ktisat Sahnesi, Yakovos
Kambanellis’in "Odisea Evine Dön"; Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Tiyatro
Toplulu¤u (ANET‹T), Sermet Ça¤an’›n "Ayak
Bacak Fabrikas›"; Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u (VEFT‹T),
Sad›k fiendil’in "Yedi Kocal› Hürmüz";
Marmara Üniversitesi Mizah Klübü, Woody
Allen’in "Tanr›"; Yeralt› Grubu, Y›lmaz
Angay’›n "Bir Fikr-i Firar Meselesi:
Machbeth"; Akdeniz Üniversitesi Tiyatro
Toplulu¤u, Jose Sanchis Sinisterra’n›n
"Carmela ve Paolino"; ‹stanbul Üniversitesi
Psikoloji Oyuncular›, Jerome Bixby’nin
"Geçerken"; Kocaeli Üniversitesi Tiyatro
Toplulu¤u, "Tersine Dünya"; Ankara
Üniversitesi Atölye Oyuncular›, Anton
Çehov’un "Düflmanlar"; Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u, Dario Fo’nun
"Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!"; Ankara
Üniversitesi Penguenler Tiyatro Toplulu¤u,
Sermet Ça¤an’›n "Ayak Bacak Fabrikas›";
Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Tiyatro
Toplulu¤u (EBFT‹T), Georges Feydeau’nun "Bit
Yeni¤i"; Ankara Devlet Tiyatrosu, Nikolay
Vasiliyeviç Gogol’un "Bir Delinin Hat›ra

Defteri"; Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuar›, Franz Kafka’n›n "Dava";
Sa¤l›k, Kültür ve Spor Dairesi, Haldun
Taner’in "Gözlerimi Kapar›m Vazifemi
Yapar›m"; Tiyatro Ayakba¤›, Boris Vian’›n
"Generallerin Befl Çay›"; Ankara Üniversitesi
Ankara T›p Oyuncular› (ATO) "1+1+1"; Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Toplulu¤u
(Z‹FTT), Dario Fo’nun "Japon Kuklas›"; Tiyatro
Kulübesi, Haldun Taner’in "Timsah"; Yeralt›
Grubu, Erkan Y›lmaz’›n "Zigurrat ya da Piçler"
ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi Tiyatro Bölümü, Tunahan Von
Paulus- Alper Kaan Bilir’in "Düstur-u Zelil"
adl› oyunlar›n› sahneledi. 

Tiyatro Günleri kapsam›nda ayr›ca,
"Pandomim Atölyesi", "Bilinç D›fl› Drama",
"Makyaj Atölyesi", "Ifl›k Atölyesi",
"Oyunculukta Beden Kullan›m› ve Beden
Fark›ndal›¤› Atölyesi" düzenlendi; 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne
Sanatlar› Bölümü taraf›ndan "Eskiz, Kostüm
ve Dekor Sergisi" yap›ld›.

ZZ‹‹FFTTTT  44..  ÜÜnniivveerrssiitteelleerraarraass››  TTiiyyaattrroo
FFeessttiivvaallii

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin aktif
ö¤renci topluluklar›ndan Z‹FTT’in
dördüncüsünü düzenledi¤i "Üniversiteleraras›
Tiyatro Festivali" de 1-8 May›s 2011 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi.

Festivale Üniversitemizin tiyatro
topluluklar›n›n yan› s›ra Galatasaray
Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u, ‹TÜ Sahnesi,
Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u ve
Drama Toplulu¤u, Karadeniz Ö¤renci Yurdu
Tiyatrosu, Gazi Üniversitesi ‹.‹.B.F. Tiyatro
Akademi oyunlar›yla kat›ld›.

Ankara
Üniversitesi

Tiyatro
Festivali

Yabanc› Ö¤rencilerimizden
Bir Lisan Çok ‹nsan”“

TÖMER Merkez fiubesinde Türkçe
ö¤renen Devlet ve Hükümet burslu ö¤renciler,
20-23 May›s 2011 tarihleri aras›nda Ankara
Üniversitesi Tando¤an yerleflkesinde
düzenlenen "Ankara Üniversitesi Bahar
fienlikleri" kapsam›nda, "Bir Lisan Çok ‹nsan"
adl› tiyatro oyununu sahnelediler.

Fen ve Mühendislik Fakülteleri K›rm›z›
Salon’da 20 May›s 2011 tarihinde sahnelenen
oyunu TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin
Uzun, di¤er TÖMER yöneticileri, okutmanlar›
ve çal›flanlar›, Ankara Üniversitesi ö¤retim
elemanlar›, TÖMER ö¤rencileri, MEB
yetkilileri izledi. Kendisi de eski bir TÖMER
okutman› olan Muzaffer Sungur’un yazd›¤›,
TÖMER drama okutman› Koray Sönmez’in
sahneye koydu¤u "Bir Lisan Çok ‹nsan" adl›
tiyatro eserini sahneleyen 14 farkl› ülkeden
30 ö¤renci, hem Türkçeleriyle hem de
canland›rmadaki baflar›lar›yla büyük be¤eni
kazand›lar.

TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun,
program›n bitiminde bir teflekkür konuflmas›
yaparak "Bir Lisan Çok ‹nsan" adl› tiyatro
eserinin yazar› Muzaffer Sungur’a plaketini,
oyunu baflar›yla sahneleyen ö¤rencilere ise
teflekkür belgelerini sundu.

DDTTCCFF,,  FFrraannss››zz  LLaa
CCoommppaaggnniiee  GGrraanndd  TThhééttrree
TToopplluulluu¤¤uu’’nnuu  AA¤¤››rrllaadd››

Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesinin 75.
kurulufl y›l› etkinlikleri kapsam›nda, Frans›z
Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›n›n giriflimiyle,
La Compagnie Grand Théâtre Toplulu¤u
(Büyük Tiyatro Toplulu¤u) 12 May›s 2011
günü saat 19.00’da Farabi Salonu’nda
Voltaire’in ünlü yap›t›ndan oyunlaflt›r›lan
Candide adl› tiyatro oyununu sergiledi. Fransa
Büyükelçili¤i ve Frans›z Kültür Merkezi’nin
iflbirli¤iyle gerçekleflen etkinlik Türkçe üstyaz›
ile Frans›zca olarak sunuldu. Jean-Marc
Luneau'nun yönetti¤i oyunda, Etienne Luneau,
Twiggy Mauduit, Simon Pons-Rotbardt ve
Elsa Robinne rol ald›lar. Candide’e modern bir
yorum getiren oyun büyük bir ilgi gördü ve
be¤eniyle izlendi.
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Vaka-Karma Çal›flmalar›
Üniversitemizde Gerçekleflecek
JJohns Hopkins Üniversitesi (JHU) ile

Türkiye ve Orta Do¤u Amme ‹daresi
Enstitüsü eDevlet Merkezi (eDEM) taraf›ndan
12 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen "ACG
(Adjusted Clinical Grouping) Proje" çal›fltay›
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Devlet Planlama Teflkilat›, Ankara
Kalk›nma Ajans›, Ankara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Gülhane Askeri T›p
Akademisi ve ODTÜ’den 35 temsilcinin
kat›l›m›yla gerçekleflti. Çal›fltaya kat›lmak
üzere T›p Fakültesini temsilen Faturalama ve
Teflhisle ‹liflkili Gruplar Koordinatörlü¤ü
görevlendirildi.

Çal›fltay›n ard›ndan 16 May›s 2011
tarihinde TODA‹E eDevlet Merkezi Müdürü ve
ayn› zamanda Proje Yöneticisi Doç. Dr.
Türksel Kaya Bengshir ve Proje Uzman› Dr.
Nihat Yurt, çal›fltay sonuç raporunu
paylaflmak üzere Üniversitemiz T›p Fakültesi
Faturalama ve Teflhisle ‹liflkili Gruplar
Koordinatörlü¤ünü ziyaret etti. Ziyarette,
projenin bundan sonraki ad›mlar› üzerinde
durularak; May›s ay›nda ilgili kurum
temsilcilerine yönelik JHU ACG Sisteminin
uygulama alanlar›n›n detayl› anlat›laca¤› ve
veri haz›rlama konusunda e¤itim

gerçeklefltirilece¤i, rol da¤›l›m›nda Ankara
Üniversitesi ile birlikte vaka karmas› ile ilgili
akademik çal›flman›n planland›¤› bildirildi. 

Faturalama ve T‹G Koordinatörü Baflhekim
Yard›mc›s› Prof. Dr. Atilla Aral, Ankara
Üniversitesi’nin "Sa¤l›k alan›ndaki de¤iflimlere
öncülük etmesinin" as›l amaçlar› oldu¤unu
belirtti. Vaka-karma yöntemlerinin
uygulanabilmesi için öncelikli olarak t›bbi
kodlaman›n çok iyi yap›lmas› gerekti¤ini,
ancak ülkemizde bu konuda çok büyük
eksikliklerin oldu¤unu ifade eden Aral, ICD
10’u do¤ru kullanabilen az say›da sa¤l›k
kurumu oldu¤unu belirtti. Türkiye’de
yayg›nlaflt›r›lmas› planlanan ICD 10AM
kodlamas› ve DRG’ye ba¤l› hastane ödemeleri
için Kas›m 2010’dan itibaren Ankara
Üniversitesi’nin haz›rl›k yapt›¤›n› belirten Aral,
Türkiye Orta Do¤u Amme ‹daresi Enstitüsü ile
Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) taraf›ndan
yürütülen ACG projesinde Ankara Üniversitesi
olarak vaka karmas› ile ilgili akademik destek
ve gerekli olan her türlü iflbirli¤inin
sa¤lanaca¤›n› ve bu projede TODA‹E ile
birlikte çal›flmaktan mutluluk duyacaklar›n›
belirtti. 

Prof. Dr. Aral flu bilgileri verdi:
“Sa¤l›k bilgi teknolojileri; sa¤l›k

hizmetlerinde etkinli¤in art›r›lmas›, sa¤l›k
bak›m›, sa¤l›k sistemi içinde kay›plar›n
önlenmesi, hasta güvenli¤inin art›r›lmas› ve
hatalar›n en aza indirgenmesi, hizmet
kalitesinin art›r›lmas›, hasta odakl› bak›mda
hastan›n kat›l›m›n›n art›r›lmas› ve kan›ta
dayal› bilginin art›r›lmas›nda önemli katk›
sunmaktad›r. Nüfusun sa¤l›k bak›m
gereksinimlerinin artmas›na karfl›n
kaynaklar›n yetersizli¤i, yüksek riskli hastalara
odaklanman›n gereklili¤i, veri sistemleri ve
veri toplamada yaflanan geliflmeler, yönetim
sistemlerinin birinci, ikinci basamak ve halk
sa¤l›¤› sistemleri ile entegrasyonu ve sa¤l›k
hizmetlerinin eflit sunulmas› konular›ndan
dolay› dünyada vaka-karma yöntemlerinin
uygulanmas›na ilgi artm›flt›r. DRG yöntemi
hastanede hasta episodunu dikkate al›rken,
ACG nüfus baz›nda ve belirli bir zaman
diliminde hasta ve sa¤l›kl› nüfusun sa¤l›k
durumlar›n› morbidite baz›nda takip edebilen
bir vaka-karma yöntemidir. Bu ba¤lamda ACG,
DRG’nin tamamlay›c›s› niteli¤indedir. ACG
sisteminin tahmine dayal› modellemesi hem
sa¤l›k hizmetleri sunumunun etkili planlamas›
hem de finansal kaynaklar›n bilimsel
temellere dayal› tahsisi için fayda
sa¤layacakt›r. ”

VEFAT
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Co¤rafya Fakültesi, Co¤rafya Bölümü
emekli ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Talip Yücel vefat etti.

Hocam›za Allah’tan rahmet,
yak›nlar›na ve co¤rafya camias›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT
Ankara-Çank›r› karayolunda

26 May›s 2011 tarihinde meydana
gelen trafik kazas›nda Üniversitemiz
Kalecik Meslek Yüksekokulu
ö¤rencisi Elif Nur Atefl'i kaybettik.

Ö¤rencimiz Atefl’e Allah’tan
rahmet, ac›l› ailesine baflsa¤l›¤›
dileriz. Sudan’dan

Konuk
SSudan Sinnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mohammed Warrag Omer, 30 May›s 2011
tarihinde Rektörlü¤ü ziyaret ederek Rektör
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile bir süre görüfltü.
Görüflmede, her iki üniversite aras›nda
yap›labilecek akademik iflbirli¤i olanaklar› ele
al›nd›.
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Tam Maliyetlendirme Toplant›s›
ÜÜnivresitemizde ilke geçen y›l Eylül ay›nda

yap›lan “EUA/EUIMA-”Tam
Maliyetlendirme Projesi”nin Koordinasyon
Kurulu ve Çal›flma Gruplar› toplant›s›n›n
ikincisi, 31 May›s 2011 tarihinde Rektörlük
100. Y›l Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Toplant›ya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤ ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Atilla Erifl, Ankara Üniversitesi,
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi, DPT,
Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
TÜB‹TAK ve Teknoloji Gelifltirme Vakf›
yetkilileri kat›ld›.

EUA/EUIMA-Tam Maliyetlendirme Projesi
Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün
Sa¤lamer’in yönetti¤i oturumlarda; Ankara
Üniversitesi Strateji Gelifltirme Daire Baflkan›
Ertu¤rul Mülaz›mo¤lu “Üniversitelerdeki
Mevcut Mali Sistemin ‹ncelenerek Tam
Maliyetlendirme Aç›s›ndan Uygulamadaki
Güçlük ve Kolayl›klar›n Belirlenmesi ve
De¤ifliklik Önerileri”, Kadir Has Üniversitesi
Enformasyon Teknolojileri Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Hasan Da¤ “Do¤rudan ve Dolayl›
Masraf Kalemlerinin S›n›fland›r›lmas› ve
Belirlenmesi”, ‹TÜ AB Merkezi Araflt›rma Ofisi
Baflkan› Prof. Dr. Dilek Boyac›o¤lu “Akademik
Personelin Zaman›n›n Muhasebeleflmesi
Konusunda Metodoloji Önerisi” ve Kocaeli

Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Arif
Demir “Yaz›l›m Program› Araflt›r›lmas›”
konular›nda bildiriler sundu.

Toplant›ya kat›lan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, dünyada ve ülkemizde
üniversitelerin çok h›zl› ve radikal flekilde
de¤iflti¤ini ve bu durumun bin y›ll›k üniversite
tarihinde ilk kez yafland›¤›n› belirtti. De¤iflimin
de çok boyutu oldu¤unu kaydeden Prof. Dr.
Talu¤, Ankara Üniversitesi’nin, araflt›rmaya
dayanan Humboldt yap›s›nda ama devlet
bütçesine ba¤›ml›, bilimi üretip ortaya koyan
ve ‘isteyen varsa yararlans›n’ diyen bir
üniversite olarak kuruldu¤unu ama
Avrupa’daki Humboldt üniversitelerinde
oldu¤u gibi Ankara Üniversitesi’nin de
de¤iflmeye bafllad›¤›n›, toplumla buluflmak
için t›p fakülteleri d›fl›nda ilk kez TÖMER’i
kurdu¤unu, 15 y›l önce hiç gündemimizde
olmayan patent bürosu, yay›nevi, BAPRO,
fakülte müzeleri, Çocuk Üniversitesi gibi
birimlerin kuruldu¤unu anlatt›. Araflt›rman›n
biçiminin de de¤iflti¤ini, araflt›rmalara fakülte
bütçeleri yeterli olmad›¤› için enstitüler ve
merkezlerin kuruldu¤unu ama devletten yeterli
destek de al›namad›¤›n› dile getiren Prof. Dr.
Talu¤, Rektörlerin, para bulmak için sürekli
çal›flt›¤›n›, hem, bulunan paran›n süreklili¤ini
sa¤layabilmek hem de do¤ru kullanabilmek
için de paray› verene hesap vermek anlam›na

gelen "Full Costing"in çok önemli oldu¤unu
kaydetti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla
Erifl de kamu kurumlar›nda, üretilen bir tak›m
ürünlerin ya da hizmetlerin sat›lmas›yla elde
edilen paran›n, döner sermaye arac›l›¤›yla
katk› sa¤layanlara da¤›t›ld›¤›n› ama bu
ürünlerin ya da hizmetin elde edilmesi için
kullan›lan hammadde ve iflgücü hesab›n›n
yap›lmad›¤›n›, bu yap›lsa zaten ço¤u zaman
kar de¤il zarar edildi¤inin görülece¤ini dile
getirdi. Ülkemizin d›fl›nda hiçbir yerde döner
sermaye olmad›¤›n› da belirten Prof. Dr. Erifl,
baflka ülkelerde, üniversitelerin kazand›¤›
paran›n do¤rudan bütçeye konuldu¤unu
söyledi.

Prof. Dr. Gülsün Sa¤lamer, de¤iflimin
getirdi¤i en önemli problemin belirsizlik
oldu¤unu, yönetimlerin, belirsizlik ortam›nda
karar vermek durumunda kald›klar›n›, belirsiz
alanlar› daraltman›n ve riski azaltman›n
önemli oldu¤unu belirtti.

Strateji Gelifltirme Daire Baflkan› Ertu¤rul
Mülaz›mo¤lu ise üniversitelerin tüm
birimlerine, aynen Strateji Gelifltirme Daire
Baflkanl›klar›nda oldu¤u gibi idari uzmanlar
tahsis edilmesinin önemine iflaret etti. Bunun
için kanun de¤iflikli¤ine gerek olmad›¤›n›,
sadece karar vericilerin kadro vermesinin
gerekti¤ini kaydetti.

Elmada¤ MYO
Geliflmeye Devam Ediyor
AAnkara Üniversitesi’ni Teknik Programlar

alan›nda da marka bir üniversite yapmak
için yar›flan Elmada¤ Meslek Yüksek
Okulu’nda Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤’un katk›lar›yla Elektronik-Otomasyon
Bölümü bünyesinde, 13 e¤itim setinden
oluflan modern Elektronik Haberleflme
Laboratuvar› kuruldu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ayhan
fierbetçi, tüm ö¤rencilerine geliflen
teknolojiler üzerine e¤itim ve uygulama
imkan› sunman›n en baflta gelen görevleri
oldu¤unu belirterek, Elektronik Haberleflme
Laboratuvar›n›n, elektronik haberleflme
sektörüne hizmet verecek teknolojilerde

ö¤rencilerin uygulama becerileri kazanmalar›
aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› kaydetti.  

““CCiissccoo  NNeettwwoorrkkiinngg  AAccaaddeemmyy”” ÜÜyyeessii
Geçti¤imiz y›l Microsoft IT Academy üyesi

olan Elmada¤ Meslek Yüksekokulu flimdi de
Cisco Networking Academy üyesi oldu. Cisco
firmas›, biliflim ve bilgisayar a¤lar› konusunda
e¤itimli uzmanlar›n say›s›n›n artt›r›lmas›
konusunda yapt›¤› çal›flmalar kapsam›nda
1997’den bu yana tüm dünyada Cisco
Networking Academy ad›nda bir e¤itim
program› uyguluyor. Dünyan›n en büyük e-
ö¤renme projelerinden biri olan Networking
Academy, biliflim ve bilgisayar a¤lar›

konusunda teorik ve pratik konulardan oluflan
bir e¤itim program› ve uluslararas› baflar›s›
kan›tlanm›fl bir karma e-ö¤renme uygulamas›.
S›n›f ortam› ve çevrimiçi materyallerin bir
araya getirildi¤i e¤itim modeli, kolay
uygulanabilir olmas› ile de kurumlar
taraf›ndan tercih ediliyor. Ö¤renciler için
akademik bir ders olarak verilen programda,
internetin getirdi¤i olanaklar kullan›larak
e¤itim içerikleri sürekli güncelleniyor.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ayhan fierbetçi,
Cisco Networking Academy programlar›ndan
e¤itim alan ö¤rencilerin ifl hayat›nda
uluslararas› düzeyde geçerli olan bilgileriyle
avantaj kazanacaklar›n› belirtti.



8. Ö¤renci Kongresi
E¤itim Bilimleri Fakültesi

EE¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerince
geleneksel olarak gerçeklefltirilen ö¤renci

kongrelerinin sekizincisi 16 May›s 2011
tarihinde düzenlendi. Kongrede ‹lkö¤retim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f
ö¤rencisi Mustafa Turgut "fiükretmek",
Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k 3. s›n›f
ö¤rencisi Mehmet Özkoç "Sald›rganl›k, fiiddet
ve Zorbal›k", Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flmanl›k 3. s›n›f ö¤rencisi Fatih Yaman
"Kapsaml› Geliflimsel Rehberlik Program›’n›n
Dünü, Bugünü ve Yar›n›", Sosyal Bilgiler
Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencisi Levent Karaca
"Türkçe’nin Güncel Sorunlar›", Rehberlik ve

Psikolojik Dan›flmanl›k 2. s›n›f ö¤rencileri
ad›na Elif Ak›n ve Umut Zeybek "S›n›f
Yönetimi Dersi Ö¤renci Performans›
Özde¤erlendirmeleri", Sosyal Bilgiler
Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencisi Korhan
Demirci "Nutuk", Zihin Engelliler Ö¤retmenli¤i
3. s›n›f ö¤rencisi Sinan Altuntafl "Özel E¤itim
Ö¤retmenli¤ini Seçen Ö¤rencilerin, Seçme
Sebepleri", ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencisi Raziye
Karakufl "Hoflgörü" ve Sosyal Bilgiler
Ö¤retmenli¤i 2. s›n›f ö¤rencisi O¤uz Ünlü
"Türkiye’deki Tarihi Müzeler" konulu bildirileri
sundu.

Halk
Oyunlar›nda
Üçüncülük

E¤itim Bilimleri
Fakültesi’ne

ÜÜniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi’nin
1990 y›l›nda kurulan Halk Oyunlar›

Toplulu¤u (EBF-HOT), kuruluflunun ilk y›l›ndan
itibaren Üniversitemizi ulusal ve uluslararas›
yar›flma ve festivallerde baflar›yla temsil
etmeye devam ediyor. Kat›ld›¤› yar›flmalarda
çeflitli dereceler elde eden  EBF-HOT, son
olarak 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l›nda,
Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu’nun
Antalya’da düzenledi¤i "Horon Yöresi Bölge
Finalleri"nde gösterdi¤i performans ile grup
üçüncülü¤ünü kazand›.

Toplulu¤umuz yar›flma süresi boyunca
sahne performans›, disiplini ve sayg›l›
hareketleriyle de herkesin be¤enisini
toplamay› baflard›.
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Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar› ile çeflitli birimlerinden, May›s
2011’de befli akademik personel olmak üzere 13 kifli emekliye ayr›ld›.

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

Akademik ve
‹dari Personelimiz

May›s 2011’de
Emekli Olan

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

Prof. Dr. Numan Numano¤lu T›p Fakültesi 01 May›s 2011

Prof. Dr. Mustafa Hakan Gö¤en Difl Hekimli¤i Fakültesi 02 May›s 2011

Doç. Dr. Ali Ergin Duygu Fen Fakültesi 03 May›s 2011

Prof. Dr. Züleyha Mirzen Arat Difl Hekimli¤i Fakültesi 15 May›s 2011

Prof. Dr. Naci Ertan Mergen T›p Fakültesi 20 May›s 2011

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

Turna Polat T›p Fakültesi 02 May›s 2011

‹dris Soyalp DTCF 05 May›s 2011

Ünal Çevik TÖMER 15 May›s 2011

Selvet Arslan Ziraat Fakültesi 16 May›s 2011

Serpil Do¤an T›p Fakültesi 16 May›s 2011

Semra Öçal T›p Fakültesi 16 May›s 2011

Lütfi Koç T›p Fakültesi 18 May›s 2011

Arif Akdeniz Difl Hekimli¤i Fakültesi 23 May›s 2011



Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü III.
Geleneksel Prof. Dr. Nihat Tuncer Futbol
Turnuvas›’nda dereceye giren tak›mlara kupa
ve madalyalar›, 31 May›s 2011 tarihinde
Tando¤an Merkez Yerleflke Kapal› Tenis
Kortu’nda düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada, Süper Kupa’y› Veteriner
Fakültesi al›rken, Akademik personel tak›mlar›
aras›nda yap›lan maçlar sonucunda birinci
Veteriner Fakültesi, ikinci Ziraat Fakültesi ve
üçüncü de Difl Hekimli¤i Fakültesi oldu. ‹dari
personel tak›mlar› aras›ndaki maçlarda da
E¤itim Bilimleri Fakültesi birinci, Rektörlük
ikinci ve Ziraat Fakültesi de üçüncü oldu. 

Turnuvan›n “En ‹yi Akademik Oyuncular›”
Veteriner Fakültesi’nden Erdem Onur Okan ve
Ziraat Fakültesi’nden Ali Koç; “En ‹yi ‹dari
Oyuncusu” Rektörlükten Tuncay Aslan; “En
Centilmen Akademik Tak›m” Fen ve
Mühendislik Fakülteleri Tak›m›; “En
Centilmen ‹dari Tak›m” da Haymana Meslek

Yüksekokulu olarak belirlendi.

““KKaadd››nn  SSppoorrllaarr››yyllaa  ‹‹llggiillii  TTuurrnnuuvvaa  ddaa
DDüüzzeennlleennmmeellii””

Toplam 468 kiflinin aktif olarak yer ald›¤›
turnuvan›n kupa törene kat›lan Rektörümüz
Prof. Cemal Talu¤, Prof. Dr. Nihat Tuncer’i
sayg›yla ve özlemle and›klar›n› söyledi.
Çal›flanlar aras›ndaki sevgi, dayan›flma ve
dostlu¤u pekifltiren bu turnuvay› düzenleyen
ve kat›lan herkesi kutlad›¤›n› belirten Prof. Dr.
Talu¤, gelecek y›ldan itibaren, turnuvada üç
kez birinci olan tak›mlar›n formalar›na bir
y›ld›z konulmas›n› önerdi. Sporun, Ankara
Üniversitelilik kimli¤ini pekifltirdi¤ini de
belirten Prof. Dr. Talu¤, gelecek y›ldan
itibaren, futbolun d›fl›ndaki, özellikle
kad›nlar›n yapt›¤› sporlarla ilgili turnuvalar›n
da düzenlenmesini istedi. Ankara
Üniversitesi’nin, bunu baflaracak kadar büyük
bir üniversite oldu¤unu söyledi.

Veteriner Fakültesi’nin

Prof. Dr. Nihat Tuncer Futbol
Turnuvas›’nda Süper Kupa


