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Cumhuriyetin Kurdu¤u ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

Haziran ay›nda mezuniyet törenlerini yaflad›k üniversitemizin her köflesinde. Genç
mezunlar›m›z›n buruk coflkular›n› paylaflt›k. Ailelerin s›n›rs›z sevinçleriyle mutlu
olduk. Ankara Üniversitesi’nin ülkemize ve insanl›¤a arma¤an› olan genç
mezunlarla gurur duyduk. Törenlerin büyük bir dinamizm ve gelece¤e güven
ortam›nda gerçekleflmesinin k›vanc›n› yaflad›k. Umut çiçeklerimiz olan
gençlerimizi bir kez daha kutluyor, onlara ayd›nl›k yar›nlar diliyorum. 

"Ankara Üniversitesi Günü", 4 Haziran 2011 tarihinde Tando¤an Yerleflkesinde
kutland›. Üniversitemizin tüm çal›flanlar›n›n bir tatil gününü üniversitelerinde
aileleriyle birlikte, birbirlerini daha yak›ndan tan›yarak ve e¤lenerek geçirmelerini
amaçlayan "Ankara Üniversitesi Günü"nün gördü¤ü ilgiden mutluluk duyduk.
"Ankara Üniversitesi Günü" art›k Üniversitemiz akademik takviminin vazgeçilmez
bir etkinli¤i haline gelmifltir. Cumhuriyetin yaratt›¤› ilk üniversitenin kurulufl
y›ldönümlerinin kutlanmas›n› daha olgunlaflt›rmak için öneri ve görüfllerinizi
bekliyoruz.

Konservatuar›m›z›n yeniden yap›land›r›lmas› sürecinde do¤an "Ankara Üniversitesi
Solistleri"nin tan›t›m konseriyle ilgili haberimizi okudu¤unuzda k›vanç duyaca¤›n›z›
biliyorum. Bu toplulu¤un Ankara Üniversitesi ad›n› ülkemizin ve dünyan›n önemli
sanat platformlar›na ve sahnelerine baflar›yla tafl›yaca¤›na inan›yorum. Ankara
Üniversitesi’nin çok sesli müzik alan›nda bir özlemini giderdi¤ini, bir hayaline
eriflti¤ini düflünüyorum. Yeni ö¤retim y›l›n›n aç›l›fl›nda "Ankara Üniversitesi
Yay›nevi" ile tan›flarak bir baflka ilki yaflayaca¤›z. 

T›p Fakültesi’nin tarihinde ve günümüzün baflar›lar›nda özel bir yeri olan Cebeci
Hastanesinin yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi Rektörlü¤ümüzün özenle
ele ald›¤› konular aras›ndad›r. Yenilenen Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›’n›n aç›l›fl› bu ay içinde yap›ld›. Önümüzdeki ay Çocuk Hastanesi’nin temel
atma törenini ve yenilenen Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal› binas›n›n aç›l›fl›n›
yapaca¤›z. T›p Fakültesinin tarihi ve kimli¤iyle özdeflleflen Cebeci Hastanesini,
tarihsel dokusunu bozmadan yenilemek için planlad›¤›m›z çal›flmalar› gelecek
akademik y›lda tek tek gerçeklefltirmeye kararl›y›z. 

Bu ay Çocuk Üniversitesi alan›nda ülke düzeyindeki öncülü¤ümüzün gere¤ini
yaparak Çocuk Üniversitesi olan üniversitelerimizi Ankara’da düzenledi¤imiz
Çal›fltay’a davet ettik. Ülkemizdeki tüm Çocuk Üniversitelerinin yer ald›¤› bu ilk
Çal›fltay, kurucular› aras›nda bulundu¤umuz "Avrupal› Çocuk Üniversiteleri A¤›"
yöneticilerinin de kat›l›m›yla gerçekleflti. Çal›fltay program›nda çeflitli bildiriler ve
paneller yan›nda Çocuk Üniversitemizin çeflitli birimlerine yap›lan ziyaretler de yer
ald›. Son gün ise kamu ve özel ilkokullardan davet edilen çocuklar›n kat›ld›¤›
"Bilim Panay›r›" gerçekleflti. Yine bu ay, Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Merkezimizin
(ÇOGEM) Bilim ve Sanat Kurullar› toplant›s› çok say›da yazar ve kültür adam›n›n
kat›l›m›yla yap›ld›. 

2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l›n› baflar›yla kapatan Ankara Üniversitesi ailesine
özverili çal›flmalar› için teflekkür ediyorum. Yaz günlerinin sevdiklerinizle birlikte
sa¤l›kl› ve mutlu geçmesini diliyorum. Bülten’in Eylül ay›nda yay›nlanacak
say›s›nda buluflmak üzere sayg›lar ve sevgiler sunuyorum.

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör

REKTÖRDEN



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

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

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

Yay›n Koordinasyon:
Ufuk Koyuncu

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:
Özkan K›ymaz

Editör:
Hayret Sümer

Söylefliler:
Hayret Sümer
Özkan K›ymaz

Yay›n ‹dare Merkezi:
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü,
Bas›n Halkla ‹liflkiler Birimi,
Tando¤an 06100, Ankara

Yay›n ‹dare Merk.Tel: (0 312) 223 63 72 -
222 85 32

Faks: (0 312) 221 16 43

ankara@ankara.edu.tr
kiymaz@ankara.edu.tr
www.ankara.edu.tr

Yay›n›n Türü:
Yerel Süreli Yay›n
(3500 adet bas›lm›flt›r)

Bask›: Ankara Üniversitesi Bas›mevi,
‹ncitafl› Sok. No:10, Beflevler/Ankara
Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40

Bas›m Tarihi: 1188  TTeemmmmuuzz  22001111

Renk Ayr›m›: Vadi Grafik
Matbaac›lar Sitesi. 35. Cad. No: 76,
Ostim/Ankara

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

12 11

6

18



8

6 Konservatuvar›m›z Yeniden Yap›lan›yor

8 “Ankara Üniversitesi Günü” Yine Coflkuyla Kutland›

10 Ö¤rencilerimiz Projelerini Sergiledi

11 Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
Do¤um Kat› Yenilendi

12 Çocuk Üniversiteleri Çal›fltay› ve Panay›r›

14 ÇOGEM 1. Bilim ve Sanat Kurullar› Toplant›s›

16 Robot Tak›m›m›z Ödüle Doymad›

18 TÖMER’in Bir AB Projesi Daha Tamamland›:
“First Steps of HERMES”

20-22 Söylefliler
- Mensuplar›m›zdan: Hakan Büyükçayl› 
- Mezunlar›m›zdan: fiefik Kahramankaptan

25 Veteriner Fakültesi 1981 Y›l› Mezunlar›,
30 Y›l Sonra Fakültede

26 Afrikal› Lisansüstü Ö¤rencilerimiz Rektörlükteydi

27 Manyetik Malzemeler Araflt›rma Grubu’ndan
Uluslararas› Konferans

43 20 Y›ll›k Kesintisiz Akademik ‹flbirli¤i,
Yeni Bir Protokolle Perçinlendi

48 Minik Buz Hokeycilerimiz fiampiyon

5

BBuu  SSaayy››ddaa

22

48





7

ÜÜniversitemiz Devlet Konservatuvar›’n›n
yeniden yap›lanma sürecini ve bu süreç

kapsam›nda oluflturulan "Ankara Üniversitesi
Solistleri"ni kamuoyuna tan›tmak amac›yla 20
Haziran 2011 tarihinde Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay, YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreteri
Mustafa ‹sen, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar, büyükelçiler ve çok say›da seçkin
davetlinin kat›l›m›yla Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde bir dinleti gerçeklefltirildi.

Dinleti öncesinde Cumhurbaflkan› Gül’ün
davetiyle Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Çengelhan, Kale gezilerine ve Çukurhan’daki
yeme¤e kat›ld›.

Anadolu uygarl›klar›na ait binlerce y›ll›k
kal›nt›lar aras›nda; Müzenin tafl ve tu¤ladan
oluflan yap›s›n›n sa¤lad›¤› do¤al akustik
ortamda gerçeklefltirilen dinletide  W. A
Mozart’›n "Yayl› Çalg›lar için Dörtlü No: 14,
Sol Majör, K. 387 - Allegro vivace assai, -
Andante cantabile, - Molto allegro", Ulvi
Cemal Erkin’in "Yayl› Çalg›lar için Dörtlü -
Allegro quasi improvisatione" ve A. Dvorak’›n
"Yayl› Çalg›lar için Dörtlü No: 12, Fa Majör,
Op. 96 ‘Amerikan’ - Allegro manon troppo, -
Lento, - Molto vivace, - Finale: vivace ma non
troppo"yu seslendirildi.

Dinleti öncesi bir konuflma yapan

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Cumhuriyetin kurdu¤u ilk üniversite olan
Ankara Üniversitesi’nin bir özlemini sonunda
gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu yaflad›¤›n›
söyledi. Ankara Üniversitesi’yle ayn› dönemde
Ankara’da kurulan ancak Üniversitemiz
d›fl›nda kalan Musiki Muallim Mektebi ve
Ankara Devlet Konservatuvar›’n›n, görevlerini
baflar›yla gerçeklefltirdi¤ini belirten Prof. Dr.
Talu¤, Ankara Üniversitesi’nde sanat›n hep
yaflat›ld›¤›n›, 1998 y›l›nda Devlet
Konservatuvar›’n›n kuruldu¤unu, o günden
bugüne kadar olan zaman›n kurulufl y›llar›
oldu¤unu belirtti. Konservatuvar›n art›k
at›l›mc› döneme girmesini arzu ettiklerini ve
bununla ilgili çal›flmalar yapt›klar›n› da
anlatan Prof. Dr. Talu¤, Konservatuvar›n
Müzik Bölümü’nü kurduklar›n› ve ö¤renci
almak üzere YÖK’e baflvurduklar›n›, yeni
kat›lan ö¤retim elemanlar›yla ilk Yayl› Çalg›lar
Dörtlüsü’nün ortaya ç›kt›¤›n› vurgulad›. 

Konservatuvar Müdürü Prof. S. Çetin
Aydar da yeniden yap›lanmayla, ülkemizde ve
dünyada önde gelen konservatuvarlardan biri
olmak ve yurdumuzun kültür sanat yaflam›n›
zenginlefltirmek istediklerini söyledi.

“Ankara Üniversitesi Solistleri”nin ilk
konserinde, Doç. Dr. M. Orhan Ah›skal
(keman), Ellen Jewett (keman), Prof. S. Çetin
Aydar (viyola) ve Doç. Sinan Dizmen’den
(viyolonsel) yer ald›.

Konservatuvar›m›z
Yeniden Yap›lan›yor
“Ankara Üniversitesi Solistleri”, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde konser verdi
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“Ankara
Üniversitesi
Günü” Yine

Coflkuyla
Kutland›

AAnkara Üniversitesi’nin kuruluflunun 65.
Y›ldönümü, 4 Haziran 2011 tarihinde

Rektörlük bahçesinde düzenlenen "Ankara
Üniversitesi Günü" ve gün nedeniyle
gerçeklefltirilen etkinliklerle kutland›. Her
geçen y›l kat›l›m›n artt›¤› etkinlikler
kapsam›nda Alpay Konseri, "Magic Show"
adl› Brezilyal› dansç›lar›n gösterisi,
Üniversitemiz Konservatuvar Pop Orkestras›
Konseri, Konservatuvar ö¤retim elemanlar›n›n
fian Konseri ve Konservatuvar ö¤rencilerinin
Modern Dans Gösterisi sunuldu.

Ankara Üniversitesi mensuplar› ve onlar›n
çocuklar› aras›nda Ankara Üniversitelilik
Ruhunun daha da gelifltirilmesini amaçlayan
etkinlikler içinde ayr›ca çocuklar için
animasyon gösterileri düzenlendi; Fakülte,
Yüksekokul ve Enstitülerin tan›t›mlar› için
standlar aç›ld›. Etkinlikler, havai fiflek
gösterisi ile sona erdi.

Ünlü sanatç› Alpay, aralar›nda
"Hayalimdeki Resim", "Fabrika K›z›" ve "Senin
‹çin"in de oldu¤u çok say›da flark›s›n›
seslendirdi. fiark›lara Ankara Üniversiteliler
sesleriyle ve danslar›yla efllik ettiler.
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Ö¤rencilerimiz
Projelerini Sergiledi
TTMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›

Ankara fiubesi ve Ankara Üniversitesi
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü, ortaklafla
gerçeklefltirdikleri bir organizasyonla, de¤iflik
üniversitelerden ö¤rencilerin bitirme
projelerini 16-18 Haziran 2011 tarihleri
aras›nda Ahmet Taner K›fllal› Spor Salonu’nda
sergiledi.

Mesle¤e ad›m atan mühendislerin teflvik
edilmesi ve projelere uygulanma alan›
yarat›lmas›na yard›mc› olunmas›n›n
hedeflendi¤i etkinli¤e Ankara Üniversitesi 18,
Atatürk Üniversitesi 7, At›l›m Üniversitesi 4,
Baflkent Üniversitesi 31, Cumhuriyet
Üniversitesi 9, Çankaya Üniversitesi 12,
Erciyes Üniversitesi 7, Gazi Üniversitesi 6,
Hacettepe Üniversitesi 17, K›r›kkale
Üniversitesi 11, ODTÜ 11, Selçuk Üniversitesi
3 ve TOBB-ETÜ 1 proje ile kat›ld›. Bitirme
Projeleri Sergisi’nde toplam 261 ö¤renci 145
proje ile yer ald›. 

Bitirme  Projeleri Sergisi’nin temel amac›,
mesle¤e ad›m atacak ö¤rencilerin,
meslektafllar› ile yar›fl içinde olmadan
ürünlerini sergilemelerinin önünü açmak
olarak belirlendi.

Aç›l›fl›na Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer’in

de kat›ld›¤› sergi öncesi bir konuflma yapan
Elektronik Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Doç.
Dr. Ziya Telatar; "Eskiden bitirme tezleri hedef
kitleye ulaflt›r›lm›yordu. Bu nedenle bu y›l
Elektrik Mühendisleri Odas› ile oturup,
‘insanlar›n be¤enisine nas›l sunabilirizi’
tart›flt›k. Ö¤rencilerimiz ile buraya gelen
sanayicilerin buluflmas›n› ve ö¤rencilerimizin
bu buluflmada kendilerini ifade ederek
özgüven kazanmalar› amaçland›. Serginin
önümüzdeki y›llarda da devam etmesini
arzuluyoruz" dedi.

Elektrik Mühendisleri Odas› Ankara
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ramazan
Pektafl da amaçlar›n›n, projeler aras›ndan
birini seçmek olmad›¤›n›, burada her projenin
birinci oldu¤unu söyledi. Elektrik Mühendisleri
Odas› Genel Baflkan› Cengiz Göltafl ise
Türkiye’de özellikle bilimsel çal›flma ile Ar-Ge
çal›flmalar›n›n istenilen seviyede olmad›¤›n›
belirterek, bilim ve teknolojinin kamu yarar›na
gelifltirilmesinin, Ar-Ge çal›flmalar›n›n
artt›r›lmas›n›n ve düzenli büyümesinin
önemini anlatt›. Çankaya Belediyesi
Baflkanvekili Ertu¤rul  fieno¤lu da bilim
insanlar› ürettikce özgürlü¤ün artaca¤›n› ve
Cumhuriyetin daha da güçlü olaca¤›n› belirtti.



Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Anabilim Dal›

Do¤um Kat› Yenilendi
ÜÜniversitemiz T›p Fakültesi Kad›n

Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’nda
yeniden yap›lanan Do¤um Kat›, 23 Haziran
2011 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤, T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker
Ökten, dekanlar, yüksekokul müdürleri,
Anabilim Dal› ö¤retim elemanlar› ve Anabilim
Dal›’nda çal›flan sa¤l›k personelinin kat›ld›¤›
bir törenle hastalar›n hizmetine aç›ld›.

Rektörlü¤ün ve T›p Fakültesi Dekanl›¤›n›n
deste¤iyle bafltan sona yenilenerek doktorlara
ve çal›flanlara daha güzel ortamlar›n
sunuldu¤u, baz› cihazlar›n da yenilendi¤i
Do¤um Kat›’n›n aç›lmas› nedeniyle
düzenlenen törende bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
T›p Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin çok önemli bir kurumu
oldu¤unu, ne olursa olsun Cebeci
Hastenesi’ne çok önem vermek ve bu
Cumhuriyet kurumunu korumak gerekti¤ini
söyledi. Burada yap›lan çal›flmalara,
gerçekten ihtiyaç oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Talu¤, halk›n sa¤l›¤› aç›s›ndan T›p
Fakültesi’ne daha fazla olanaklar›n sunulmas››
gerekti¤ini kaydetti. Çal›flmalarda eme¤i

geçenlere teflekkür etti¤ini, burada hizmet
sunacak sa¤l›k personeli ile hocalara da
hay›rl› olmas›n› istedi¤ini vurgulad›.

T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten
de Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
binas›n›n 1967’de aç›ld›¤›n›, geçen zaman
içinde çeflitli düzenlemeler yap›ld›¤›n› ancak
günümüz flartlar›nda mekan ve yatak
aç›s›ndan özel hastanelerle de yar›flmak
gerekti¤ini söyledi. De¤iflen teknolojik flartlar
nedeniyle binalarda tadilatlar yapt›klar›n›
belirten Prof. Dr. Ökten, ancak bazen bunu da
yapamad›klar›n›, örne¤in ‹bni Sina’da yeni
ald›klar› bir cihaz›, tavan yüksekli¤i nedeniyle
koyacak yer bulamad›klar›n› söyledi. Yap›lan
çal›flmalarla, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal› binas›n›n, Cebeci
Kampüsü’ndeki en iyi binalardan biri oldu¤unu
kaydetti.

Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ruflen
Aytaç da uzun süredir Anabilim Dal›’n›n
ihtiyac› olan bu yap›lanman›n gerçekleflmesi
için Rektör Talu¤’un bafltan beri destek
verdi¤ini, t›bbi cihazlar›n sa¤lanmas› için ise
Dekanl›¤›n önemli çal›flma yürüttü¤ünü
belirterek, destek sunanlara teflekkür etti.
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Çocuk Üniversitesi Olan Üniversitelerin Yöneticileri
Üniversitemizde Bir Araya Geldi

Çocuk Üniversiteleri Çal›fltay›
ve Panay›r›
TTürkiye’nin ilk resmi Çocuk Üniversitesi olan

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi,
içinde Çocuk Üniversitesi olan ‹stanbul,
Anadolu, ‹nönü ve Trakya üniversiteleri,
Hollanda Yüksek Ö¤renim Enstitüsü (NIHA) ve
Avrupa Çocuk Üniversiteleri A¤› (EUCU.NET)
temsilcilerinin kat›l›m›yla, ülkemizde Çocuk
Üniversitesi yap›lanma, proje ve
çal›flmalar›n›n artt›r›lmas› amac›yla 8-10
Haziran 2011 tarihleri aras›nda "1. Türkiye’de
Çocuk Üniversiteleri Çal›fltay›"n› düzenledi.

Çal›fltay›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Çocuk Üniversitesi’nin, Ankara
Üniversitesi’nin çok önem verdi¤i ve büyük
umutlarla kurdu¤u bir kurum oldu¤unu
söyledi.  Türkiye’de üniversitelerin son 10
y›lda toplumun çeflitli kesimlerine hizmet
götürmeye çok etkin olarak aç›lmaya
bafllad›¤›n›, yaflam boyu e¤itimin
yayg›nlaflt›¤›n›, TÖMER gibi merkezlerin
ortaya ç›kt›¤›n›, sosyal sorumluluk projelerinin

yayg›nlaflt›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤,
üniversitelerin yerel kalk›nma projelerini
hayata geçirdi¤ini, müzeler kurdu¤unu,
toplumun en önemli kesimi olan çocuklar›n da
ihmal edilmedi¤ini ve çocuk üniversitelerinin
yayg›nlaflmaya bafllad›¤›n› kaydetti. Ankara
Üniversitesi’nde art›k 21. yüzy›lda do¤mufl
ö¤rencilerimizin bulundu¤unu ve bunu Çocuk
Üniversitesi ile sa¤lad›klar›n› belirten Prof. Dr.
Talu¤; "Çocuk Üniversitesi’nin kurulma amac›,
bilim kültürünü ve bilimsel düflünceyi
çocuklarla buluflturmakt›r. Bu okullarda,
dinlemek ve izlemek de var ama as›l olan,
dokunarak, yaflayarak ve düflünerek
ö¤renmektir. Çocuklarla çok heyecanla birlikte
oluyoruz. Üniversitemize gelen çocuklar›n,
bilimsel düflünceyle buluflmalar›n› izliyoruz"
dedi. Özgür, elefltirel düflünce sahibi
insanlar›n yetiflmesinde ve bilimin ve akl›n
üstünlü¤üne inanan toplumun oluflmas›nda
Çocuk Üniversitelerinin çok önemli yerinin
olaca¤›na inand›¤›n› da anlatan Prof. Dr.

Talu¤, bu üniversiteye girifl için s›nav
olmad›¤›n›, bütün iflin gönüllülük esas›na
dayand›¤›n› söyledi. Çocuk Üniversitesi’nden
beklentilerinin çok fazla oldu¤unu, bunlar›n
h›zla yayg›nlaflmas› gerekti¤ini de belirten
Prof. Dr. Talu¤, üniversitelerin, bu tür
toplant›larla, iyi uygulamalar› paylaflacaklar›n›
belirtti. Çocuk Üniversitelerinin geliflmesinde
ve yayg›nlaflmas›nda toplumun içinden
gönüllülere de ihtiyaç oldu¤unu sözlerine
ekledi. 

Toplant› kapsam›nda ülkemize gelen
Avrupa Çocuk Üniversiteleri A¤›’n›n
(EUCU.NET) Genel Sekreteri Chris Gary,
2001’de kurulan bu a¤› oluflturmalar›n›n
amac›n› anlatt›. EUCU.NET kurulana kadar her
üniversitenin Çocuk Üniversitesi program›n›n
tecrit edilmifl durumda bulundu¤unu, o
zamana kadar insanlar›n, çocuk
üniversitelerini bir moda, bir e¤lence gibi
gördüklerini söyledi. Avrupa Komisyonu’nun,
çocuk üniversitelerini Avrupa düzeyine
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yay›lmas› ve küçük üniversitelerde de
aç›lmas›n› destekledi¤ini belirten Gary, çocuk
üniversitelerinin bilim üretilmesiyle de¤il, tüm
e¤itim sistemiyle ilgili oldu¤unu, bu
kurumlarda, bilimin rolünün çocuklara
anlat›ld›¤›n› kaydetti.

EUCU.NET Uluslararas› ‹liflkiler
Koordinatörü Cyril Dworsky de bu projelerin,
tüm Avrupa çap›nda 250-300 bin çocu¤a
ulaflt›¤›n› ancak çocuk üniversitelerinin
yo¤unlukla Almanca konuflan ülkelerde
yo¤unlaflt›¤›n› söyledi. Projelerin genellikle 7-
12 yafl grubuna yönelik oldu¤unu da kaydeden
Dworsky, 13-18 yafl aras›ndaki gençlere
yönelik projelerin de bulundu¤unu, çok az
say›da projenin ise anne babalar ve
ö¤retmenlerle de çal›flt›¤›n› belirtti. Çocuk
üniversitelerinin yayg›nlaflmas› için ö¤retmen
ve ö¤renci de¤iflim programlar›na ihtiyaç
oldu¤unu, böylece iyi örneklerin
ö¤renilebilece¤ini de ifade eden Dworsky,
2008’den beri çok fley baflard›klar›n› ancak flu
an Avrupa’da çocuk üniversiteleri aras›ndaki
iflbirli¤inin yüzde 10 civar›nda oldu¤unu
sözlerine ekledi.

European Open Access Network Baflkan›
Mary Tupan-Wenno da günlük çal›flmalar›nda
Hollanda’da çok say›da Türk çocu¤uyla da
çal›flt›klar›n›, amaçlar›n›n, yüksekö¤retimin
daha kapsay›c› ve daha eflirilebilir hale
gelmesi oldu¤unu kaydetti. Hollanda’da etnik
az›nl›klar›n ço¤unun mesleki e¤itime gitti¤ini,
çocuk e¤er do¤ru yaflta do¤ru e¤itim ald›ysa
üniversiteye gitme flans›n›n artt›¤›n› belirtti. 

EUCU.NET Yönetim Kurulu Baflkan› Tricia
Jenkins de üniversiteye gitme flans› bulan

insanlar›n, daha iyi flartlarda yaflad›klar› için
daha uzun ömürlü olduklar›n›, üniversiteye
gitmenin zekayla de¤i,l kültürle ilgili oldu¤unu
söyledi. Çocuklu¤unda doktor olmak isteyen
bir çocu¤un, e¤itim yolculu¤unda bir fleylerin
oldu¤unu ve bunlar›n üniversiteye
gidemedi¤ini kaydeden Jenkins, bu çocuklar›n
hayallerinin çocuk üniversiteleri yoluyla
gerçekleflebilece¤ini, bunun için anne-baba ve
büyükanne-büyükbabalarla çal›flmak
gerekti¤ini, aile, üniversitenin dilini
bilmiyorsa, yüksek lisans, doktora gibi
sözcüklerin, çocuklar için hiçbir anlam ifade
etmedi¤ini sözlerine ekledi. 

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
Koordinatörü Doç. Dr. Tülin Sa¤lam da Çocuk
Üniversitesi ilk kuruldu¤unda, tan›t›m için
fakültelere gittiklerinde karfl›laflt›klar› tepkileri
anlatt›. Bu toplant›larda ö¤retim üyelerinin,
"bu bizim iflimiz mi, kayna¤›m›z varsa gençler
için kullanal›m" dediklerini belirten Doç. Dr.
Sa¤lam, ama flimdi çocuk üniversitesi fikrinin
mantar gibi ço¤ald›¤›n› kaydetti. ‹lginin hem
ö¤retim üyelerinden, hem de üniversite
d›fl›ndan geldi¤ini belirten Doç. Dr. Sa¤lam;
"Çocuk, haddini aflarak sorular sormal› ve
sorusuna sahip ç›kmal›. Ankara Üniversitesi
Çocuk Üniversitesi bilim ve sanat üzerine
oturmaktad›r. Hocalar üniversitedeki dersinin
yan› s›ra çocuklarla gönüllü çal›fl›yorlar.
Hocalar için çocuklarla çal›flmak bir tutku
haline geliyor. Hocalar, çocuklar›n sordu¤u
sorular›n, bazen üniversite ö¤rencilerinden
bile gelmedi¤ini söylüyor. Çocuklar bizden
ö¤rendi¤i kadar biz de onlardan ö¤reniyoruz"
dedi. 

Çal›fltay kapsam›nda; Doç. Dr. Tülin
Sa¤lam, ‹stanbul Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Karabulut,
Anadolu Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ertu¤rul Yörüko¤ullar›, ‹nönü
Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Hikmet Geçkil ve Trakya Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Demirali Yaflar
Ergin’in kat›l›m›yla "Türkiye’de Çocuk
Üniversitesi Yap›lanmalar›; Uygulamalar ve
Gelece¤i" konulu bir panel düzenlenerek
yaflanan s›k›nt›lar ve iyi örnekler paylafl›ld›.
Çal›fltay›n ikinci günü Üniversitemiz Çocuk
Üniversitesi’nin Toprak Bilim Okulu, Küçük
Bahçevanlar, Yarat›c› Fikirler ve Enerji
Laboratuvar›, Gökbilim Okulu, Su Okulu ve
Böcek fienlik Okulu’nun bulundu¤u
mekanlarda atölyeler düzenlenirken; üçüncü
gün de Tando¤an Merkez Yerleflke
Rekreasyon Alan›’nda "Bilim Panay›r›"
gerçeklefltirildi. Çocuk Üniversitesi okullar›n›n
kendilerini tan›tt›¤› standlar›n aç›ld›¤› ve
çocuklar için animasyon gösterilerinin
düzenlendi¤i panay›ra, Ankara ve yak›n
yerleflim yerlerindeki çok say›da okuldan
ö¤renciler ilgi gösterdi.

"Böcek fienlik Okulu", "Felsefe Okulu",
"Gökbilim Okulu", "‹nsan Haklar› Tiyatrosu",
"Su Okulu", "Toprak Bilim Okulu", "Yarat›c›
Fikirler" ve "Yaflam Bilimleri Okulu"nun stand
açt›¤› panay›ra, Hollanda Yüksek Ö¤renim
Enstitüsü de (NIHA) önemli destek sundu ve
"Okul Öncesi Bilim Çad›r›", "Okul Öncesi
Müzik Bahçesi" ve "Hollanda Bilim
Merkezi"nde, çocuklar›n bilim kültürüyle
tan›flmalar›n› sa¤layacak deneyler yapt›rd›.
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1. Bilim ve Sanat
Kurullar› Toplant›s›

Üniversitemiz Çocuk ve Gençlik Edebiyat›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi’nden

ÜÜniversitemiz Çocuk ve Gençlik Edebiyat›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi

(ÇOGEM), 3 Haziran 2011 tarihinde "1. Bilim
ve Sanat Kurullar› Toplant›s›"n› gerçeklefltirdi.
Toplant›da ÇOGEM’in, bilimsel, kültürel,
sanatsal ve e¤itimsel alanda 2020 y›l›na
kadar ne tür çal›flmalar gerçeklefltirebilece¤i
ile ulusal ve uluslararas› düzeyde hangi
kurulufllarla iflbirli¤i yapabilece¤i konular› ele
al›nd›. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› aras›nda imzalanan protokol
çerçevesinde her y›l düzenlenmesi
kararlaflt›r›lan "Çocuk ve Gençlik Edebiyat›
Günleri"ne yönelik öneriler ve düflünceler de
sunuldu.

Toplant›n›n aç›l›fl›na kat›larak bir konuflma
yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, ÇOGEM’in en önemli amaçlar›ndan
birinin, çocuk ve gençlerin, flimdiki
yetiflkinlerden daha fazla kitap okumas›n›
sa¤lamak oldu¤unu söyledi. Kitap okuma
kültürünü gelifltirmek ve bu konuda geliflmifl
ülkelere yetiflmek gerekti¤ini dile getiren Prof.
Dr. Talu¤, bununla ilgili yapacak çok ifl
oldu¤unu, bir yol haritas› çizilmesi gerekti¤ini
belirtti. Ankara Üniversitesi’nin çocuk dostu
bir üniversite olmaya do¤ru gitti¤ini anlatan
Prof. Dr. Talu¤, Üniversitemizde eskiden beri
çocuklarla ilgili çal›flmalar›n yap›ld›¤›n›, bu
konuda çal›flan ö¤retim elemanlar›na teflekkür
etti¤ini söyledi. Prof. Dr. Talu¤; "Çocuklarla
ilgili ne yapmak gerekiyorsa pay›m›za düfleni
eksiksiz yapmaya çal›fl›yoruz. Bunu, Ankara
Üniversitesi’nin, Cumhuriyetin kurdu¤u ilk
üniversite olman›n verdi¤i görev olarak
görüyorum" dedi.

ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever de

çocuklar›n yarat›c› bireyler olarak
yetifltirilmesi için onlara sanatsal uyaranlar›n
çok erken verilmesi gerekti¤ini söyledi.
Çocu¤un ve gencin, okuma kültürünü yaflam
biçimine dönüfltürmesinin gerekti¤ini anlatan
Prof. Dr. Sever, Ankara ve çevresinde görev
yapan ö¤retmenlerle yapt›klar› bir çal›flmay›
da anlatt› ve bu çal›flmada, çocuklara okuma
kültürünün nas›l oluflturulmas› gerekti¤inin
cevab›n› arad›klar›n› belirtti.

Üç kümede gerçeklefltirilen toplant›lar
sonunda ortaya flu öneriler konuldu:

"ÇOGEM okulöncesi, çocuk ve gençlik
kitaplar› de¤erlendirme ve izleme kurulunun
oluflturulmas›nda giriflimlerde bulunmal›d›r.
Bu ba¤lamda ilkeler, uygulama, stratejileri
gelifltirme çal›flmalar›n› gündeme almal›d›r.
ÇOGEM bünyesinde kültür ve sanat
etkinlikleri kümesi, çocuk kitab› yazarl›¤›
kümesi, çocuk kitab› çizerli¤i kümesi
oluflturulmal›d›r. ÇOGEM, yay›nc›l›k düzeyinde
bilimsel dan›flmanl›k görevi ile yay›mlanm›fl
kitaplar›n yeniden gözden geçirilmesi,
incelenmesi sorumlulu¤unu da üstlenmelidir.
ÇOGEM, yay›n aflamas›ndaki çocuk
kitaplar›n›n çocu¤un geliflim sürecine uygun
olup olmad›¤›n› de¤erlendiren bir yap›ya
kavuflturulmal›d›r. Çocuklara okuma kültürü
edindirebilmek ad›na ilgili tüm de¤iflkenler
ÇOGEM’in k›lavuzlu¤unda bir araya
getirilmelidir. ÇOGEM, e¤itim yay›nc›l›¤›
alan›nda yol gösterme ayr›cal›¤›na sahip bir
merkez niteli¤ine bürünmelidir. ÇOGEM,
Çocuk ve gençlik edebiyat› alan›nda yüksek
lisans ve doktora düzeyinde programlar
açmay› özendirmeli, desteklemelidir. ÇOGEM,
çocuk edebiyatç›lar›, yazarlar-çizerler için

çocuk ve gençlik edebiyat›na yönelik
etkileflimli bilimsel ve sanatsal toplant›lar
düzenlemelidir. 

KKiittaappllaarrddaa  ÇÇooccuukk  HHaakkllaarr››
Türkiye’nin ilk, ayn› zamanda tek çocuk ve

gençlik edebiyat› uygulama ve araflt›rma
merkezi olma özelli¤ini tafl›yan ve amac›
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda çocuk ve gençlik
edebiyat›yla ilgili konularda araflt›rma,
inceleme yapmak, bilimsel ve sanatsal
etkinlikler düzenlemek; nitelikli çocuk ve
gençlik edebiyat› yap›tlar›n›n, çocuk ve
gençlerin duygu ve düflünce e¤itimindeki
önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek
olan "Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik
Edebiyat› Uygulama ve Araflt›rma Merkezi"
(ÇOGEM); bu amaca yönelik olarak ilk
araflt›rmas›n› 2011’in ilk ay›nda sonuçland›rd›.
"Okulöncesi Döneme Seslenen Kitaplarda
Çocuk Haklar›" adl› çal›flma, Üniversitemiz
taraf›ndan bas›ld› ve ilgililere sunuldu. 

ÇOGEM, yeni yap›lanm›fl bir üniversite
kurumu olarak ulusal ölçekli ilk kapsaml›
etkinli¤ini 5-7 Ekim 2011 tarihinde
gerçeklefltirecek. Birçok sanatç› oturumunun
ve atölye çal›flmas›n›n gerçeklefltirilece¤i 3.
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat›
Sempozyumu, baflta Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Turizm ve Kültür Bakanl›¤› olmak üzere birçok
sivil toplum örgütünün katk› ve kat›l›m›yla
gerçeklefltirilecek. Gülmece ve çocuk
edebiyat›m›z›n büyük ustas› Muzaffer ‹zgü’nün
Onur Sanatç›s› olarak kat›laca¤› bu
sempozyumda; birçok sanatç›, yazar-çizer,
çocuk ve gençlerle Ankara Üniversitesi çat›s›
alt›nda buluflturulacak.
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Prof. Dr. Cumhur Çökmüfl

ÜÜniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Cumhur

Çökmüfl, Türkiye Bilimler Akademisi'nin
(TÜBA) "2011 Y›l› Üniversite Ders Kitaplar›
Telif ve Çeviri Eser Ödülleri" program›
çerçevesinde, çeviri editörlü¤ünü yapt›¤›
"Brock Mikroorganizmalar›n Biyolojisi, Çev.
Ed: Prof. Dr. Cumhur Çökmüfl, Onbirinci
Bask›dan Çeviri, 2010 (Brock Biology of
Microorganisms, M.T. Madigan, J. M.
Martinko, 11th Ed., 2006)" adl› kitap ile Do¤a
Bilimleri dal›nda ödül kazand›.

Do¤a, Mühendislik, Sa¤l›k ve Sosyal
Bilimler alan›nda de¤iflik üniversitelerden
ö¤retim üyelerine ödüllerin verildi¤i 2011
y›l›nda Üniversitemizden sadece Prof. Dr.
Cumhur Çökmüfl ödüle lay›k görüldü.

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

‹lhan, bu y›l Sa¤l›k Gönüllüleri-Türkiye (SG-T)
taraf›ndan verilen "Sa¤l›kta Sorumluluk
Ödülü"nü kazand›. "Kanser kök hücresi", kök
hücre araflt›rmalar›, lösemi, lenfoma ve
myelomada yapm›fl oldu¤u çal›flmalar ve
fark›ndal›klardan dolay› ödüle lay›k görülen
Prof. Dr. ‹lhan’a ödülü, 26 May›s 2011
tarihinde Ankara’da Sheraton Otelde, seçkin
davetlilerin kat›l›m›yla düzenlenen törende
sunuldu. Daha önce, "Sa¤l›¤a En Fazla
Gönüllü Katk› Yapan Kifli Ödüllerini", Kadir
Has, Mehmet Ali Ayd›nlar, Aysun Küçükel ve
Caroline Koç alm›flt›.

Prof. Dr. Osman ‹lhan, törende yapt›¤›
konuflmada, bu ödülü almaktan büyük
mutluluk duydu¤unu belirterek, kanserde
hedefe yönelik tedavide kanser kök hücresinin

önemli oldu¤unu ifade etti ve 10 y›l içerisinde
kanser afl›s›n›n üretilebilece¤ini söyledi.

Bilindi¤i gibi Prof. Dr. Osman ‹lhan,
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif T›p Derne¤i
taraf›ndan 2014’te Türkiyede yap›lacak olan
"Dünya Hücresel Tedavi Kongresi"nin
baflkanl›¤›n› yapacak. Bu kongrede kanser kök
hücresi ve kanser afl›lar› konusundaki son
yenilikler tart›fl›lacak.

Kurucular› aras›nda Siemens, Anadolu
Sa¤l›k Merkezi, Eczac›bafl› sa¤l›k hizmetleri,
Tepe teknoloji, Ac›badem proje yönetimi,
‹ncekara, Pfizer ve Medline gibi sa¤l›k
alan›nda önemli kurulufllar›n yöneticilerinin
bulundu¤u SG-T, sa¤l›k alan›nda ihtiyaç
duyulan bölgelerde ve ihtiyaç duyulan
konularda gönüllü sa¤l›k hizmetinin üretimini
koordine etme gayretini sürdüren bir sivil
toplum örgütü.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA),
Türkçe olarak uluslararas› standartlarda
üniversite ders kitab› yaz›lmas›n› ya da
yabanc› bir dilden her alanda en iyi
örneklerin, düzgün, anlafl›l›r ve güzel Türkçe
kullan›larak çevrilmesini özendirmek amac›yla
2008 y›l›ndan bu yana bafllatt›¤› Üniversite
Ders Kitaplar› Telif ve Çeviri Eser Ödülleri
Program› kapsam›nda 2011 y›l›nda 132
baflvuru yap›ld›. 

De¤erlendirme sonunda 17 kitaba TÜBA
Üniversite Ders Kitaplar› Telif ve Çeviri Eser
Ödülü, 11 kitaba Kayda De¤er Eser Ödülü
(Mansiyon) verilmesi uygun bulundu. Ödül
kazananlara ödülleri, 3 Haziran 2011 tarihinde
‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü’nde yap›lan
"TÜBA Akademi Günü"nde verildi.

TÜBA-Üniversite Ders Kitaplar›
Çeviri Eser Ödülü’nü Kazand›

Prof. Dr. Osman ‹lhan

Sa¤l›¤a En Fazla Katk›da
Bulunan Bilim Adam› Ödülü”nü
Kazand›

“



Robot
Tak›m›m›z

Ödüle
Doymad›

AAnkara Üniversitesi ö¤renci
topluluklar›ndan "IEEE Ankara

Üniversitesi Ö¤renci Kolu"nun tasarlay›p
üretti¤i robotlar, kat›ld›klar› yar›flmalardan
yine önemli baflar›lar elde etti. Ö¤retim y›l›
bafl›nda Topluluk Yönetim Kurulu’nun ald›¤›
kararlar do¤rultusunda, robotik çal›flmalar
üzerine yo¤unlaflan ö¤rencilerimiz, baflta yeni
üyeler olmak üzere istekli olan herkese
yönelik "Elektronik Devre Tasar›m› ve Pic
Programlama" kursu verdi; bu kursa aktif
olarak 27 kifli kat›ld›.

ÖÖddüülllleerrii  TTooppllaadd››llaarr
Ö¤rencilerimiz, bu ö¤retim döneminde

verimli bir y›l geçirerek çok say›da ödül
kazand›. Y›l›n ilk yar›flmas› olan 12-13 Mart
2011 tarihleri aras›ndaki, yaklafl›k 500 robotun
kat›l›m›yla düzenlenen "8. Uluslararas› ODTÜ
Robot Günleri"nde ö¤rencilerimiz, Mini Sumo
kategorisinde birincilik, Slalom ve Triatlon
kategorilerinde de üçüncülük elde etti. Tak›m
üyeleri 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerindeki
‹stanbul Teknik Üniversitesi Robot
Olimpiyatlar›’na da kat›ld›. Ülkenin dört bir
yan›ndan robot tak›mlar›n›n kat›ld›¤›
yar›flmada ö¤rencilerimiz Geliflmifl Çizgi
‹zleyen kategorisinde birincilik, Basit Çizgi
‹zleyende ikincilik ödülünü ald›.

Ö¤rencilerimiz, Sakarya Üniversitesi Robot
Toplulu¤u taraf›ndan 30 Nisan-1 May›s 2011
tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen Robot
Yar›flmas›’n›n Mini Sumo kategorisnde 170
robot aras›ndan birinci oldu. Robot Tak›m›m›z,
bütün y›l boyunca yapt›klar› yo¤un

çal›flmalar›n sonucunu, 7-8 May›s tarihlerinde
dördüncüsü düzenlenen Çankaya Üniversitesi
Robot Etkinlikleri’nde ald›. Ö¤rencilerimizin
robotlar›, özellikle Mini Sumo kategorisinde
karfl› karfl›ya gelerek birincilik ve üçüncülük
elde etti. Yar› finalde yine iki robotumuzun
yar›flmada karfl› karfl›ya gelmesi son derce
önemliydi. Ayr›ca triatlon kategorisinde de
birincilik bizim oldu.

Y›l›n son yar›flmas› olan 5. Uluslararas›
Robot Yar›flmalar›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
Japonya Uluslararas› ‹flbirli¤i Ajans›
ortakl›¤›nda, 12-13 May›s tarihlerinde
gerçeklefltirildi. Dört farkl› kategoride 891
robotun yar›flt›¤› etkinlikte ö¤rencilerimiz,
Mini Sumo kategorisinde 211 robot aras›ndan
üçüncülük, Çizgi ‹zleyen kategorisinde de 614
robot aras›ndan üçüncülük elde etti.

Tak›m üyeleri, gelecek e¤itim dönemi için
baflar› elde ettikleri projelerin yan› s›ra Sumo
Robot, Slalom Robot ve Serbest Proje
kategorileri için de robotlar yapmay›
kararlaflt›rd›. Gelecek dönem için daha çok
baflar› elde etmek istediklerini ve
Üniversitemizi daha çok tan›tmak istediklerini
belirten ö¤rencilerimiz, Mühendislik Fakültesi
Dekanl›¤›, Bölüm Baflkanlar› ve Dan›flman
Hocalar› Doç. Dr. Ziya Telatar ile hocalar› Arfl.
Gör. Celal Onur Gökçe’ye yard›mlar›ndan ve
desteklerinden dolay› teflekkür ettiklerini
bildirdiler. IEEE Ankara Üniversitesi Ö¤renci
Kolu Ö¤rencileri ayr›ca, her geçen y›l artan
baflar›lar›n›n arkas›nda, maddi ve manevi
desteklerini esirgemeyen Sa¤l›k, Kültür ve
Spor Daire Baflkanl›¤›’na da teflekkür ettiler.
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Ö¤retim Üyelerimiz

Best Paper” Ödülünü Ald›“
AAnkara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri

Fakültesi Çocuk Geliflimi Bölümü ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Neriman Aral ile Doç.
Dr. Aynur Bütün Ayhan,  Ahi Evran
Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Çocuk
Geliflimi Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan
Ö¤retim Görevlisi fiükran fiimflek ve yüksek
lisans  ö¤rencisi Arif Babacan ile  haz›rlay›p

sözlü bildiri olarak sunduklar› çal›flmalar›; "A
Study On The Social Adaptation Levels Of
Mothers With Disabled And Healthy Children"
Clute Institute taraf›ndan 6-9 Haziran 2011
tarihinde düzenlenen " The 2011 European
Academic Conferences" de "Best Paper"
ödülünü ald›. 

Sudanl› Akademisyen ve
Ö¤renciler Üniversitemizdeydi
SSudan Gezira Üniversitesi Veteriner

Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Awad Elkarim,
Biyokimya Anabilim Dal›’ndan Dr. Nasir
Adam, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›’ndan Dr.
‹brahim Satti ve 34 intern ö¤renci
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’ni ziyaret
ederek bilimsel, e¤itsel ve kültürel
etkinliklerde bulundu.

Türk ‹flbirli¤i Kalk›nma ‹daresi
Baflkanl›¤›n›n (T‹KA) deste¤i ile gelen ve
Y›ld›r›m Beyaz›t Ö¤renci Evi’nde a¤›rlanan

grup, Ankara’daki etkinliklerine An›tkabir
ziyareti ile bafllad›. IVSA (International
Veterinary Student Association) üyesi
ö¤rencilerimizin koordinatörlü¤ünde Anabilim
Dallar›n›n tan›t›lmas›n›n ard›ndan, intern
ö¤renciler kliniklerde stajlar›na bafllarken,
ö¤retim elemanlar› da kendi alanlar›yla ilgili
birimlerde bilimsel çal›flmalara kat›ld›lar.
Ankara’da kald›klar› süre içerisinde, bilimsel
ve e¤itsel etkinliklerinin yan› s›ra, sosyal ve
kültürel etkinliklere de dahil olan grup üyeleri,

bu çerçevede Kapadokya ve Beypazar›’n›
gezdiler; Veteriner Fakültesi Klasik Türk
Müzi¤i korosunu izlediler ve ilk kez
düzenlenen Keçi fienli¤i’nin kat›l›mc›lar›
aras›nda yer ald›lar. Son hafta, Dekan Prof.
Dr. Awad Elkarim’in, Fakültesi’ndeki e¤itim-
ö¤retim ve ülke hayvanc›l›¤›n› tan›tan
sunumunun ard›ndan, Sudanl› ö¤renciler,
Veteriner Fakültesi Dekan› Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu’ndan kat›l›m ve staj belgelerini
ald›lar.
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Mühendislik
Fakültesi

10 Yafl›nda
ÜÜniversitemiz Mühendislik Fakültesi’nin

kuruluflunun 10. y›ldönümü, düzenlenen
çok say›da etkinlikle kutland›. Fakültenin
ö¤retim elemanlar›, Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi
Y›lmazer’in baflkanl›¤›nda An›tkabir’i ziyaret
ederek Ata’ya ba¤l›l›klar›n› sundu. 

10. Kurulufl Y›ldönümü Kutlama Törenine
kat›lan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Mühendislik Fakültemizin,
Üniversitemizin en genç ama köklü bir
fakültesi oldu¤unu söyledi. "As›rlar geçse de
genç kalacaks›n›z" diyen Prof. Dr. Talu¤,
insano¤lunun, yaflam›n› korumak ve
kolaylaflt›rmak için sürekli yenilik yapmak
zorunda kald›¤›n›, bunu baflarmak için
mühendislerin önemli görevler ald›¤›n›
söyledi. Üniversitemiz su alt› arkeologlar›n›n
ortaya ç›kard›¤› ve birebir boyutlar›yla yeniden
infla etti¤i Kiklad teknelerine bindi¤i zaman
hissetti¤i duygular› da anlatan Prof. Dr. Talu¤,
"O tekneye bindi¤imde 1773’te
Mühendishane-i Bahri Hümayun’un aç›l›fl›
akl›ma geldi. Osmanl› Devleti, gemi yap›m› ve
haritac›l›k için bunu kuruyor" dedi.
Mühendislik Fakültesi ile Ankara Üniversitesi
aras›nda büyük bir benzerlik oldu¤unu, Ankara
Üniversitesi’nin fakülteleri aras›nda oldu¤u
gibi Mühendislik Fakültesi’nin bölümleri
aras›nda da yafl farkl›l›¤› oldu¤unu belirten

Prof. Dr. Talu¤; "Önce bölümler kuruldu sonra
kendisi. Çocuklar› babas›ndan büyük bir
Fakülte. 10 y›l h›zla ve büyük baflar›larla geçti.
1992 y›l›nda Fakültenin kurulmas›yla ilgili
ç›kan yasay› hayata geçirmek için R›dvan
hoca büyük çaba ve cesaret gösterdi. 10 y›l
kurulufl dönemidir. Bu dönömdeFakültenin
dört bölümü akredite oldu, yüzde 30 ingilizce
e¤itim gerçeklefltirildi. ‹lk ‹ngilizce program
aç›ld› ve ö¤renci projelerinde ve
etkinliklerinde büyük çekiflmeler yafland›"
dedi.

Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer de
Fakültenin resmi olarak 10. y›l›n›
tamamlamas›na ra¤men çok köklü bir geçmifli
bulundu¤unu, baz› bölümlerinin 1933’te
kuruldu¤unu söyledi. Ö¤rencilerine ça¤dafl
mühendislik e¤itimi verdiklerini, genifl bir
yelpazede ve güncel konularda araflt›rmalar
yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Y›lmazer,
"Günümüzde pek çok sorun hala karfl›m›zda
durmaktad›r. Ö¤retim üyelerimiz bunlarla ilgili
çal›flmalar yapmaktad›r. Fakültemizde üstün
nitelikli araflt›rma laboratuarlar›
bulunmaktad›r. Bunlar›n baz›lar› ulusal
düzeyde tektir. Mezunlar›m›z, yurt içi ve
d›fl›nda baflar›l› çal›flmalar yapmaktad›rlar.
Mezunlar›m›z, özel sektör taraf›ndan özellikle
aranmaktad›r. Bunda en büyük pay ö¤retim

üyelerimizindir. Her y›l 400 mühendis mezun
veriyoruz. Bologna sürecinde pilot fakülte
seçilmemiz tesadüf de¤ildir. Ö¤retim
üyelerimiz her y›l onlarca bilimsel toplant›
düzenlemekte, bu toplant›lara yüzlerce
bildiriyle kat›lmaktad›r. Ö¤renci
araflt›rmalar›m›zdan dördü BAPRO taraf›ndan
desteklenmektedir" dedi. ‹nflaat ve makine
mühendisli¤i bölümlerinin de zamanla
aç›lmas›n›n önemine iflaret eden Dekan Prof.
Dr. Y›lmazer, kadro sorunu yaflad›klar›n›,
kadrolar›n köklü üniversiteler yerine yeni
kurulan üniversitelere verildi¤ini, tam zamanl›
araflt›rmac›lar›n öncülü¤üne ihtiyaç
duyduklar›n› anlatt›.

Toplant›da, Fakülteden emekli olan
ö¤retim üyeleriyle 40 y›l›n› geride b›rakan
Prof. Dr. Yaflar Ergun Gökten, Prof. Dr. Ali
Yavuz Bilgesu, Prof. Dr. Mustafa Alpbaz, Prof.
Dr. Taner To¤rul, Prof. Dr. Hasan Tuncer
Özdamar, Prof. Dr. Necmi Serin ve Prof. Dr.
Ayla Çal›ml›’ya da plaket verildi. Törenin
ard›ndan Prof. Dr. Filiz Özçelik, Prof. Dr. Hasan
Mandal, Zafer Pesen, Tar›k Ziya Kabo¤lu ve
Koray Aybek’in kat›l›m›yla "Günümüz Dünyas›
ve Mühendislik-Nas›l Bir Mühendis?" konulu
bir panel ile akflam da Cermodern Kültür ve
Sanat Merkezi’nde Ahmet Kanneci’nin
sundu¤u gitar resitali gerçeklefltirildi.

TÖMER’in Bir
AB Projesi Daha
Tamamland›:

First Steps
of HERMES”

“

2009 y›l›nda bafllayan ve TÖMER’in ortak
oldu¤u "First Steps of HERMES" adl› Avrupa
Birli¤i dil projesi tamamland›. Bafllang›ç (A1)
düzeyinde Yunanca, Macarca, Litvanyaca ve
Türkçe dil ö¤renim materyalleri sunan projede
Litvanya, Yunanistan ve Macaristan’dan
alan›nda uzman 3 kurum ile birlikte çal›fl›ld›. 

Projenin CD-Rom olarak haz›rlanan
Litvanyaca, Macarca, Yunanca ve Türkçe
ö¤renim ürünleri ö¤retmen yard›m›
olmaks›z›n, kendi kendine yabanc› dil
ö¤renmek isteyenlere hitap ediyor.

Kullan›c›lar›n daha kolay bir dil ö¤renme
tecrübesi yaflamas› için haz›rlanan bas›labilir
ö¤renci kitapç›¤›na da projenin internet
sitesinden ulaflmak mümkün. Ürünlerin di¤er
bir özelli¤i, bu 4 dili yabanc› dil olarak
ö¤retenleri ilgilendiriyor. Materyaller mevcut
ders programlar›na ek olarak yard›mc›
materyal biçiminde kullan›labiliyor.
Ürünlerden s›n›flar›nda ek materyal olarak
faydalanmak isteyen ö¤retmenlerin etkin
kullan›m› için haz›rlanan ö¤retmen kitapç›¤›
CD-Rom’da yer alan tüm modüllere ait ders

iflleyifl notlar› ve cevap anahtarlar› ile beraber
bir tak›m temel pedagojik yönlendirmeleri de
içeriyor. 

First Steps of HERMES ürünlerine ve daha
ayr›nt›l› bilgiye ulaflmak için
http://www.hermes-world.com/ adresini
ziyaret edebilir,
http://www.facebook.com/pages/First-Steps-
of-Hermes/ sayfas›na üye olabilir ya da
oguz@tomer.ankara.edu.tr adresine elektronik
posta gönderebilirsiniz. 
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BBolivya D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Büyükelçi
Juan Carlos Alurralde Tejada, 28 Haziran

2011 tarihinde Üniversitemiz Latin Amerika
Çal›flmalar› Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi’nin (LAMER) konu¤u olarak Rektörlük
100. Y›l Salonu’nda “Bolivya D›fl Politikas›”
konulu bir konferans sundu.

Türkiye’yle 2006 y›l›ndan beri iflbirli¤i
kurma çabalar› oldu¤unu belirten Bakan
Yard›mc›s› Tejada, Türkiye’nin de içinde
bulundu¤u bölgeyle iliflkileri gelifltirip etkin
olmak istediklerini söyledi. D›fl politikada
halklar›n diplomasisi ve iyi yaflam kavramlar›
üzerinde durduklar›n›, iyi yaflam kavram›n›n;
tüm halklar›n uyumlu ve dengeli bir flekilde bir
arada yaflamalar›n› kapsad›¤›n› da kaydeden
Tejada, ülkeler aras›nda sadece flirketlere
yarayan de¤il, halka da yararl› uluslararas›
ticaretten yana olduklar›n› ifade etti. Dünya
üzerindeki g›da güvenli¤i ve açl›k üzerine
çal›flmalar yapt›klar›n› da belirten Tejada,
ülklerinde yetiflen Kino adl› bitkiyi

ÜÜniversitemiz Difl Hekimli¤i Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dal› ile Japonya

Osaka Üniversitesi, 23-27 Haziran 2011
tarihleri aras›nda ortak bir araflt›rma projesi
gerçeklefltirdi.

Prof. Dr. M. Okan Akçam taraf›ndan
yönetilen proje için Japonya Osaka
Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi Ortodonti
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Kenji Takada
ve asistan› Üniversitemize geldi. Prof. Dr.
Hatice Gökalp'in de yer ald›¤› proje
kapsam›nda, Türk toplumunun genel yüz
görüntüsünü yans›tan gönüllü bireylerden 3

boyutlu görüntüler elde edildi.
Japon akademisyenler ayr›ca 23 Haziran

2011 tarihinde Fakülte Konferans Salonunda
iki konferans sundu. Prof. Dr. Kenji Takada
"Extraction/Non-extraction Controversy in the
21st Century" konusunu anlat›rken, Prof. Dr.
Ryuzo Kanomi de "Tooth Impaction"u anlatt›,

Kenji Takada’n›n, araflt›rma konular›
aras›nda ortodontik diagnoz ve tedavi
planlamas›nda matematiksel tan›mlama, çene
hareketleri kineti¤i ve dentofasiyal yap›lar›n
otomatik olarak klasifikasyonu/tan›mlanmas›
say›labilir.

Dr. Takada Angle ise Society of
Orthodontist’in aktif bir üyesi. Nature dergisi
de dahil olmak üzere 300’den fazla ulusal ve
uluslararas› makalesi bulunuyor. 11 kitab›n
yazar› olan Dr. Angle’nin kitaplar› aras›nda,
'Brain and Oral Functions' (1995),
‘Orthodontics in the 21st century'(2002),
‘Elements of Orthodontics’ (2010), and
Contemporary Orthodontics in Japonca
cevirisi (1989, 2004) ve Fixed Orthodontic
Appliances(2001) bulunuyor.

yayg›nlaflt›rmak istediklerini, çok az su isteyen
ve yüksek kalori tafl›yan bu bitkinin açl›k
sorununa çare olaca¤›n› düflündüklerini
kaydetti. Bolivya’n›n, dünyadaki tüm yerli
halklara sayg› duydu¤unu, ayn› zamanda
cinsiyet eflitli¤ine de inand›klar›n› belirten
Tejada, hükümetteki erkek ve kad›n bakan
say›s›n›n eflit oldu¤unu, savunma bakanlar›n›n
kad›n oldu¤unu, yurt d›fl›nda görevlendirilen
büyükelçilerin de kad›n olmas›na özen
gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Konferansta bir konuflma yapan LAMER
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu da
LAMER’in, Türkiye’deki tüm Latin
Amerikal›lar›n ikinci evi oldu¤unu söyledi.
LAMER’in geliflmesine D›fliflleri Bakanl›¤› ve
Türkiye’deki Latin Amerika ülkelerinin
büyükelçilerinin de büyük destek verdi¤ini
kaydetti. Toplant› öncesinde, Türkiye’deki
Latin Amerika ülkeleri büyükelçilerinin
duayeni olan Brezilya’n›n Ankara büyükelçisi
Marcelo Jardim de bir konuflma yapt›.

Bolivya D›fliflleri Bakan Yard›mc›s›
Üniversitemizdeydi

Japon Akademisyenlerle
Ortak Proje
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEENNSSUUPPLLAARRIIMMIIZZ

“

1967 Bursa’da doğdu. Ispartalı olan Hakan Büyükçaylı,

üç yaşından bu yana  Ankara’da  yaşıyor. Gazi

Üniversitesi Resim Grafik Anabilim Dalı’ndan mezun

olan Büyükçaylı, 1992’den bu yana Ankara

Üniversitesi’nde çalışıyor. 

Ka¤›t Nefes Alan Bir
Malzeme, Onu Ak›ll›ca
Kullanmam›z Gerek”

GGrraaffiikk  ttaassaarr››mm  nnaass››ll  ggiirrddii  hhaayyaatt››nn››zzaa??
Lise dönemimde bir grafikerle beraber

çal›flm›flt›m, benim için bir hayaldi, çok
istedi¤im bir bölümdü. O dönemde matbaan›n
kokusunu almak gelece¤imi flekillendirdi
diyebilirim. Asl›nda üniversite tercihi
konusunda çok sab›kal› bir geçmiflim var.
1983 y›l›nda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Bölümünü kazand›m, kay›t yapt›rd›m ama
devam etmedim. Daha sonra Akdeniz
Üniversitesi ‹nflaat Bölümünü kazand›m, ona
da devam etmedim. Aç›k Ö¤retime girdim. En
son olarak da Grafik bölümünü kazand›m. O
y›llarda  grafikerlik pek meslek olarak
alg›lanm›yordu, babama tarif etti¤imde "Hani
bu üçgenleri çizenlerden mi olacaks›n?" diye
sormufltu, grafikerli¤i çok zor anlatm›flt›m,
asl›nda hala tam anlam›yla anlatamad›m.

BBuu  kkaaddaarr  yy››ll  üünniivveerrssiittee  kkoonnuussuunnddaa  kkaarraarrss››zz
kkaallmmaann››zz››  aaiilleenniizz  nnaass››ll  kkaarrflfl››llaadd››??

Asl›nda onlar bir noktadan sonra "okusun
da nereyi okursa okusun" noktas›na geldiler.
Biraz çaresiz kald›lar, sonuçta okulu kazan›p
gidiyordum ama okumuyordum. Düflününce
oldukça anlay›fll› davrand›klar›n›
söyleyebilirim.  

PPeekkii  mmeezzuunn  oolldduukkttaann  ssoonnrraa……
Askerden önce bir süre özel sektörde

reklam ajans›nda çal›flt›m. Askerde de meslek
kuras›yla Genelkurmay’da grafik bölümünde
askerli¤imi yapt›m. 1992 senesinde de
TÖMER’de çal›flmaya bafllad›m. Üç sene
grafiker olarak çal›flt›m ve orda çok fley
ö¤rendim. Çok güzel günlerdi. 1996 y›l›nda da
Bas›mevi’ne geldim. Mesle¤imde çal›flt›¤›m
için flansl›y›m asl›nda, Türkiye’de bu sektörde
ifl bulmak biraz zor.  

BBuurraaddaa  ddaa  yyiinnee  ggrraaffiikkeerr  oollaarraakk  mm››
bbaaflflllaadd››nn››zz??  

Evet. O dönemde grafikerlik kavram› pek
yerleflmifl de¤ildi burada, hatta grafiker yoktu.
Befl y›l çal›flt›ktan sonra da müdür oldum.
Asl›nda ilk bafllarda idari görev pek s›cak
gelmemiflti bana ama zamanla çok keyif
ald›m. 

MMüüddüürr  oolluunnccaa  ggrraaffiikkeerrlliikktteenn  uuzzaakkllaaflfltt››nn››zz
mm››??

‹ster istemez uzaklaflt›m tabii ancak halâ

ufak ufak u¤rafl›yorum. Güncel programlar›
takip etme flans›m pek kalmad›, pratikten
uzaklaflt›¤›m için birazc›k burukluk var bu
anlamda. 

SSeekkttöörrddee  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  BBaass››mmeevvii’’nniinn
bbaaflflaarr››ll››  bbiirr  iimmaajj››  vvaarr……  

Evet, çok sayg›n bir yerimiz var. Bizden
kaliteli ifller ç›kt›¤› bilinen bir gerçek. Ancak
imkâns›zl›klar içinde bir çal›flma
yürüttü¤ümüzü belirtmeliyim. Son dönemdeki
devlet politikalar› sayesinde personel al›m›
çok zorlaflt›. Bu mesle¤i yapan insanlar özel
yetenekli insanlar. Bu insanlar devletin
uygulad›¤› fiyat politikas›yla çal›flmak
istemiyorlar. Bünyemizde çal›flan
arkadafllar›m›z büyük bir özveriyle çal›fl›yorlar.
Teknolojik aç›dan da ofset bask›da sektörün
gerisinde kal›yoruz. Dijital bask› aç›s›ndan
kendimizi gelifltirdik ancak ofset bask›da
teknik malzemeler çok pahal›. Dolay›s›yla bu
bütçelerle sektörü yakalamak oldukça zor. Biz
elbette çok çaba sarf ediyoruz, önümüzdeki y›l
da yeni bir makine alarak daha iyi ifllere imza
ataca¤›z. 

KKaaçç  ppeerrssoonneell  vvaarr??  
fiu an memurlarla birlikte 40 kifliyiz. Bu

say›n›n bir dönem 100 oldu¤unu düflünürsek,

durumun zorlu¤u anlafl›l›yor. ‹ki grafikerle
çal›fl›yoruz. Acil olarak da personele
ihtiyac›m›z var. Devletin personel alma
politikas› bu ihtiyac›m›z› karfl›lamam›z› çok
zorlaflt›r›yor. Örne¤in, ofsetçi de cilt
atölyesinde çal›flanlar da çok önemli bizim
için. Bu insanlar›n ço¤u alayl›d›r. Dolay›s›yla
bu deneyimli insanlar›n KPSS ile ifle girme
olana¤› oldukça az. Büyük bir s›k›nt› var ama
bizler imkanlar dahilinde elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çal›fl›yoruz. 

BBaass››mmeevvii  hhaannggii  hhiizzmmeettlleerrii  vveerriiyyoorr??
Bas›mevinin kurulufl amac› ö¤rencilere

ders kitab› basmak. Üniversitenin ve
d›flar›daki baz› resmi kurulufllar›n da bas›l›
tüm ihtiyaçlar›n› biz karfl›l›yoruz. Kitap, broflür,
afifl, davetiye, bülten, ders notu, program,
sertifika vs. akl›n›za ne gelirse. Yani oldukça
genifl bir yelpazede çal›fl›yoruz. 

ÜÜnniivveerrssiitteenniinn  ttüümm  bbaass››ll››  iiflfllleerrii  ssiizzddeenn  mmii
çç››kk››yyoorr??

%99’u diyebilirim. Çok nadir özel ifller
olabilir. Tabii yay›nevleri olay›n fleklini
de¤ifltiriyor. Ö¤retim üyelerinin çok satan ders
kitaplar› art›k d›flar›da bas›l›yor. Bunun da
sebebi devletin telif ödeme politikas›.
Özellikle t›p, hukuk gibi alanlarda çok satan

Hakan
Büyükçayl›

Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürü Hakan Büyükçaylı ile konuştuk...
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Grafikerin tasar›m› renk ayr›mc›da kal›plar›
al›n›yor. Basaca¤›m›z renkli bir ifl, dört kal›pta
geliyor. Macenta, sar›, mavi ve siyah olarak
gelen dört kal›p ç›k›yor. Buna da "CMYK"
formülü diyoruz, ofset bask›n›n formülü bu
asl›nda. Makineniz dört renk ise bir seferde
ç›kabiliyorsunuz, ama iki renk ise bir yüzü iki
sefer bask›ya sokman›z gerekiyor. 

BBaass››mmeevvii’’nnddeekkii  mmaakkiinnee  kkaaçç  rreennkkllii??    
‹ki renkli. Ofset ustam›zdan ç›kan bu ifller

daha sonra cilt atölyesindeki ifllemler
bafll›yor. Kesim, k›r›m, harman gibi
ifllemlerden sonra süreç bitiyor. Bütün bunlar
zaman gerektiriyor. 

BBaass››mmeevvii  bbuu  yy››ll  yyeennii  bbiinnaass››nnddaa……
Evet, yeni yerimizdeyiz. Yenilenme

çal›flmalar›nda, o inflaat ortam›nda da
matbaa çal›flmaya devam etti. Biraz zor bir
süreçti ama bu kampüste alanlar çok de¤erli.
Biz fluan düzenimizi kurduk ve bizim için de bu
yenili¤in iyi oldu¤unu düflünüyorum.

UUzzuunn  ssüürree  aayynn››  yyeerrddee  ççaall››flflmmaakkttaann  mmuuttlluu
mmuussuunnuuzz??

Ben kurumumu da matbaay› da çok
seviyorum. 1996’dan bu yana bu kampüste
çal›fl›yorum. Çok keyif al›yorum burada
olmaktan. 

kitaplar d›flar›da bas›l›yor. 
PPeekkii  BBaass››mmeevvii’’nniinn  iiflfllleeyyiiflflii  nnaass››ll??  
‹lk bize geliniyor. Biz önce çal›flma

program›m›za bak›yoruz, tarihlerimiz
uyumluysa bir dilekçeyle talebi al›yoruz.
Öncelikle bütçesi nerden karfl›lanacak bunun
belirlenmesi gerekiyor, daha sonra buna göre
iflin bize gelifl süreci bafll›yor. Resmi yaz›flma
buna göre ilerliyor. 

fifiaahh››ss  ddaa  bbaaflflvvuurraabbiilliiyyoorr  mmuu??
Tabii ki, flah›s kendisi de ödeme

yapabiliyor. Bize bir dilekçeyle
baflvurabiliyorlar, daha sonra biz
rektörlü¤ümüzden onay al›yoruz.  Böylelikle
çal›flmay› yapabiliyoruz. 

DD››flflaarr››ddaann  ççookk  iiflfl  ggeelliiyyoorr  mmuu??
Çok ifl geliyor, merkezde kalan nadir

matbaalardan birisiyiz. fiehir içindeki resmi
kurulufllardan çok ifl geliyor. Ama öncelik
Üniversitemizin ifl ak›fl› elbette. Baz›
konularda branfllaflt›k, örne¤in kitap
bas›m›nda bizimle çal›flmak istiyorlar. YÖK,
Giresun Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi gibi
pek çok kuruma hizmet veriyoruz. 

TTeekknnoolloojjiikk  ggeelliiflflmmeelleerr  iiflfliinniizzii  nnaass››ll
eettkkiilliiyyoorr??

Elektronik ortam büyük bir rakip bizler için.
Ipad ve benzeri teknolojiler sayesinde kitaplar
art›k elektronik ortama tafl›n›yor. Bu sene
Amerika’da san›r›m elektronik kitap sat›fl›
bas›l› kitap sat›fl›n› geçmifl. 

KKiittaapp  kkookkuussuunnddaann  vvaazzggeeççeemmeezz  iinnssaannllaarr……
Bence de. Ancak ka¤›t çok de¤erli bir

materyal. Çevreci yaklafl›rsak biraz elektronik
ortama kaymal›y›z diye düflünüyorum. Kitap
de¤ilse de davetiyeler, zarflar, broflürler gibi
baz› malzemelerin art›k bas›lmas›ndan
vazgeçilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.
Üniversitemiz pek çok konuda öncü oldu¤u
gibi bu konuda da bir uygulama bafllatabiliriz.
Etkinlik davetiyelerinin e-posta olarak
gönderilmesi gibi. Ank-clup gibi pek çok
paylafl›m noktam›z var, çok güncel ve ifller bir
web sayfam›z var. Bu yöntemle duyurular,
davetler yap›labilir. Belki kendi sektörüme
ihanet ediyorum bunu önererek ama sadece
bak›p çöpe at›lan onca bas›l› malzemenin
israf edildi¤ini düflünüyorum. 

BBaass››mmeevvii’’nnddee  kkaa¤¤››tt  ttaassaarrrruuffuunnaa  öözzeenn
ggöösstteerriiyyoorr  mmuussuunnuuzz??  

Elbette. Ebatlara dikkat ediyoruz, nadiren
de olsa ç›kan hatal› iflleri de¤erlendiriyoruz,
en son olarak k›rp›k ka¤›t dedi¤imiz hiç
kullanamayaca¤›m›z ka¤›t art›klar›n› da geri
dönüflüm için sat›yoruz. Ka¤›d› ak›ll›ca
kullanmak gerek. Çünkü ka¤›t nefes alan bir
malzeme, uzayan, k›salan, nemlenen, kuruyan
bir malzeme. Ka¤›t elinizi kesebilir, kesen
ka¤›d› da kesilen yere sarars›n›z kan›
durdurur. Derman da olur yani. Bu aç›dan
bofla harcamamak laz›m.

GGöörrddüü¤¤üümmüüzz  kkaaddaarr››yyllaa  ççookk  ffaazzllaa  kkaa¤¤››tt
ççeeflfliiddii  vvaarr……

Kâ¤›t modas› var. Sürekli yenilenen
de¤iflen ka¤›tlar var. Biz farkl› doku ve
renkteki ka¤›tlara fantezi ka¤›tlar diyoruz.

O nedenle çok yak›ndan da takip etmiyoruz.
Kufle, birinci hamur d›fl›ndaki tüm kâ¤›tlar› bu
kategoriye sokabiliriz. Bir de geri dönüflümlü
kâ¤›tlar var. Normal kâ¤›tlara göre befl kat
daha pahal› olduklar› için çok özel çal›flmalar
haricinde onlar› tercih etmemiz de pek
mümkün olmuyor. 

AAmmaa  bbööyyllee  bbiirr  ttaalleepp  vvaarr  kkii,,  ffaanntteezzii  kkaa¤¤››tt
mmooddaass››  oolluuflflmmuuflfl……

Tabii. Ama bu malzemeyle çal›flmak,
bunun modas›n› takip etmek ayr› bir alan.
Sürekli davetiye bas›m› yapsak, bu alan› takip
edebiliriz. Ama biz kitap bas›m›nda bunlar›
kullanmay›z. Bu nedenle de bu sektörü çok
takip etmeyiz.

KKiittaapp  iiççiinn  tteerrcciihh  eeddiilleenn  öözzeell  bbiirr  kkaa¤¤››tt  vvaarr
mm››??

"Enso creamy" denilen bir kitap ka¤›d› var.
Türk Dil Kurumu’nun tercih etti¤i, rahat
okumay› sa¤layan, parlamayan ve çok hafif bir
ka¤›t. 

DDiijjiittaall  bbaasskk››ddaa  bbiirr  ttuuflflllaa  çç››kktt››
aallaabbiilliiyyoorrssuunnuuzz  aammaa  ooffsseett  ssüürreeccii  ddaahhaa  zzoorrlluu
bbiirr  ssüürreeçç  ssaann››rr››mm……  

‹nsanlar bizim bask›y› boyac› küpüne
bat›r›p ç›kard›¤›m›z› düflündüklerinden çok
çabuk sonuç bekliyorlar. Oysa ofset bask›da
oldukça zahmetli bir süreç söz konusu.
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

1949 yılında İstanbul'da doğdu. Basın ve Yayın Yüksek

Okulu’ndan 1971 yılında mezun oldu. Çeşitli gazete ve

dergilerde (Ulus, Barış, Yankı, Tercüman, Akajans,

Hürriyet Dergi Grubu) yönetici ve yazar olarak çalıştı.

1975 ve 1976 yıllarında Cumhuriyet'te yayımlanan yazı

dizileri nedeniyle iki kez "Yılın Gazetecisi" seçilerek

"Altın Kalem" ödülünü kazandı. Opera-bale, çoksesli

müzik ve plastik sanatlar alanında uzmanlaşan

Kahramankaptan, halen çeşitli gazete ve dergilerde kent

ve sanat yazıları yazıyor. 

fiefik
Kahramankaptan

Aflk Her Zaman Yaflam›
Gelifltirir”

“

BBaass››nn  YYaayy››nn  YYüükksseekk  OOkkuulluu  bbiilliinnççllii  bbiirr  tteerrcciihh
mmiiyyddii??

Kabatafl Erkek Lisesi’nde okurken okulun
dergisinin ç›kar›lmas›, ö¤rencilere müzik
yay›n› yapan, okulla ilgili geliflmelerden
ö¤rencileri haberdar eden bir yay›n odas›
vard›, oralarda hep görev ald›m. Lise
döneminden itibaren yay›nc›l›k konusunda bir
e¤ilimim vard›. Bas›n Yay›n Yüksekokulu da
yeni kurulmufl bir okuldu. Hedefledi¤im bir
okuldu. 

OO  yy››llllaarr››nn  AAnnkkaarraass››nnddaann  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??
Beni Ankara’da kalmaya iten nedenlerin

bafl›nda buradaki sanat kurumlar› geldi.
Ankara’da ‹stanbul’a nazaran insanlar
aras›nda çok daha s›cak bir iliflki var,
dayan›flma biraz daha yüksek. Ayr›ca ben
Kad›köylüyüm, ‹stanbul’da bir operaya gitmek,
bir konsere gitmek bir hayli zaman
gerektiriyordu, flimdi çok daha fazla zaman
gerektiriyor. Bu nedenlerle Ankara’da  kald›m.
O y›llar›n Ankaras› bir kere bu kadar kalabal›k
de¤ildi. Güzel bir piyasa ortam› vard›, özellikle
K›z›lay’da. Akflamüstü gezmeleri yap›l›rd›, hofl
mekânlar vard›, oralarda oturulup sohbet
edilirdi. Hatta televizyonun ilk ç›kt›¤› y›llard›,
oralarda televizyon izlenirdi. Daha tenha, daha
temiz, ulafl›m›n daha rahat ve kolay oldu¤u
günlerdi. 

GGaazzeetteeccii  oollaarraakk  bbaaflflllaadd››nn››zz,,  kküüllttüürr  vvee  ssaannaatt
aaddaamm››  oollaarraakk  ddaahhaa  ççookk  ttaann››nndd››nn››zz..  BBuu  bbiirr  ggeeççiiflfl
mmii,,  yyookkssaa  hheepp  bbööyyllee  mmiiyyddii??

Ben çocukluk y›llar›mdan itibaren özellikle
klasik müzi¤e büyük ilgi duydum. Bas›nda da
genellikle yöneticilik yapt›m, sorumlulu¤um
alt›nda olan yerlerde de sanata önem

verilmesi için çaba gösterdim. Hep genç
muhabir arkadafllar›m›z bu konular›
ö¤rensinler, onlar yazs›nlar istedim. Bir gün,
Fikri Sa¤lar Kültür Bakan›yken, CSO’nun
turnesini benim takip etmemi istedi. Ben o
turneyi izledim ve yaz›lar yazd›m. Ondan
sonras›nda aktif gazetecilikten emekli
olduktan sonra da bu konularda yaz›lar
yazmaya devam ettim. Onun d›fl›nda, libretto
çal›flmalar›m var, Türk bestecilerin kay›t alt›na
al›nmam›fl ifllerini arflivlere kazand›rmak
amac›yla sponsorlardan ald›¤›m desteklerle
CD çal›flmalar› yap›yorum.

BBiirr  ssüürree  öönncceessiinnee  kkaaddaarr  kküüllttüürr--ssaannaatt
ddeeppoossuu  AAnnkkaarraa  iiddii..  fifiiimmddii  ‹‹ssttaannbbuull  bbööyyllee  bbiirr
kkoonnuummddaa  ……

Öyle bir izlenim var ama asl›nda esasl› bir
denge var. Niteliksel anlamda söylüyorum,
niceliksel anlamda de¤il. ‹stanbul’da üç
senedir Atatürk Kültür Merkezi’nin kap›s›na
kilit vurulmufl durumda ve ‹stanbul Opera ve
Balesi gezginci, de¤iflik küçük salonlarda
küçük eserler sergileyerek seyirciye ulaflmaya
çal›fl›yorlar. Buna karfl›l›k Ankara’da yetersiz,
küçük ama halen aç›k bir opera binas› var.
Nicel olarak de¤erlendirdi¤imizde ‹stanbul’da
Ankara’ya nazaran daha fazla sanat etkinli¤i
yap›l›yor. Ancak ‹stanbul’un nüfusuyla bu
k›yasland›¤›nda yetersiz oldu¤unu görüyoruz,
bir de sanat etkinliklerinin flehrin de¤iflik
merkezlerine da¤›lmas› konusunda yeterli
mesafe kat edilmifl de¤il. Bunun için de yerel
yönetimlere önemli görevler düflüyor.
‹stanbul’da ifl olana¤› daha fazla bu nedenle
Ankara’da yetiflmifl olan insanlar oraya
gidiyor. Yeni mezunlar›n devlet kurumlar›nda
kadroya  girmeleri çok zor. fiu an operada 100
kadar kifli yevmiyeli çal›fl›yor. K›saca s›k›nt›
çok fazla. 

ÇÇ››kktt››llaarr  aaçç››ss››nnddaann  ddeevvlleett  mmii,,  ssppoonnssoorr
flfliirrkkeettlleerrii  mmii  ssaannaatt››  ddeesstteekklleemmeellii??  

‹kisi de, ama devletin ve yerel
yönetimlerin katk›s› olmadan sanat›n
geliflmesi mümkün de¤il.  

DDüünnyyaa  ççaapp››nnddaa  ttaann››nnaann  ççookk  aazz  ssaannaattçç››mm››zz
oollmmaass››nn››  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Dünyada özellikle Avrupa’da ça¤dafl
sanatlar›n geliflimi 500 y›ll›k bir hikâye, bizde
ise 80 y›ll›k. Bu çok önemli bir faktör. Ancak
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda gerek Atatürk’ün
gerek ‹smet ‹nönü’nün verdi¤i önemi biliyoruz,
çok büyük çaba gösterilmifl. Asl›nda

imparatorluk döneminde de önem verilmifl,
bugünkü CSO’nun kökü II. Mahmut
dönemindeki  "Musika-i Humayun"a gidiyor.
‹stanbul’la s›n›rl› kalan, biraz da liman
kentlerinde yaflanan geliflmeler var ancak
sistemli ve kurumsal olarak Cumhuriyetle
birlikte geliflmeye bafll›yor. Cumhuriyetin
ilan›ndan sonra kurulan ilk e¤itim kurumu
"Musiki Muallim Mektebi"dir. ‹flte bu vizyonu
ve bak›fl aç›s›n› gösteriyor. Tabii bir sanatç›n›n
dünya çap›nda tan›nabilmesi için çok
yetenekli de olsa biraz flanslar›n›n da yaver
gitmesi gerekiyor. Faz›l Say’›n yaflam›nda bir
tak›m hofl rastlant›lar olmasayd› bugün bu
kadar tan›nmayabilirdi. Avrupa’da girdi¤i bir
yar›flmay› kazanmas› ve sonra de¤iflik
k›talardan gelenlerin yar›flmalar›nda da
birincili¤i paylaflmas› iyi bir ç›k›fl oldu.
Menajerler de çok etkili tabii. Kapitalist
ekonominin ve küreselleflme denen olgunun
içinde neler görüyorsan›z müzik sektörü için
de geçerli. 

Gazeteci, sanat yazarı ve librettist Şefik Kahramankaptan ile konuştuk...
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MMeeddyyaann››nn    kküüllttüürr--ssaannaattaa  yyaakkllaaflfl››mm››  yyeetteerrllii
mmii,,  ddee¤¤iillssee  nneeddeenn??

Medyan›n popülist yaklafl›m›ndan
kaynaklan›yor. Yeterli yer vermiyorlar ve iflin
magazinel boyutuyla ilgileniyorlar. Ciddi ve
düzeyli yaklafl›m maalesef çok s›n›rl›.
Vatandafl kuflat›lm›fl durumda.  Bugün
gazeteci ve medya çal›flan› yetifltiren
okullarda da bu konuya yeterli önem
verilmiyor. 

‹‹zzlleeyyiiccii  oollaarraakk  vvee  ssaannaattçç››  ppoottaannssiiyyeellii
oollaarraakk  ggeennççlleerrii  nnaass››ll  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??

‹zleyici kendi kendine olunan bir fley
de¤ildir. Bu genel e¤itimin bir parças›d›r.
Sanat›n ne oldu¤u, türlerinin ne oldu¤u gibi
konularda çocuklar› bilgi sahibi k›larsan›z ve
uygulamal› dersler yaparsan›z bunu
sa¤layabilirsiniz. Ama bunun için yeterli
say›da müzik ö¤retmeni olmas› gerekiyor. fiu
anda Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u minimum
müzik ö¤retmeni say›s› 32.000’dir, ancak
Türkiye toplam›nda kadrolu çal›flan sadece
8.000 müzik ö¤retmeni var. Gerekli flartlar
sa¤lanmazsa, çocuklar da sürekli
televizyonlarda göbek havas› izleyerek
büyürlerse iç aç›c› bir tablo ortaya ç›kmaz.
‹zleyici azalm›yor diyebiliriz, çünkü arz çok
fazla de¤il. Yetenekli gençler aç›s›ndan da
oldukça ümitliyim. 

ÜÜnniivveerrssiittee,,  ssaannaatt  vvee  ttoopplluumm  iilliiflflkkiissii
hhaakkkk››nnddaa  ggöörrüüflfllleerriinniizz??

Kopukluklar var arada, bunun kapat›lmas›
gerekiyor. Tabii sanatta kiflisel merak çok
önemli. Bunun için de ilkö¤retimden itibaren
sanat alan›n›n çocuklar›m›za ö¤retilmesi
gerekiyor. Mutlaka zorunlu bir sanat dersi
konulmal›. Ayr›ca resim, müzik dersleri var

ancak, özellikle sanat dersiyle sanat›n ne
oldu¤u, türleri anlat›lmal›. Türkiye’de sanat ve
sanatç› kavram› do¤ru alg›lanm›yor. E¤lence
sektörüyle sanat› birbirinden ay›rmak laz›m.
Sanat e¤itimi alm›fl kifliler e¤lence sektöründe
çal›flabilirler, bu gayet do¤al ama e¤itimli ses
hemen fark ediliyor. Bizde bir genelleme
yap›l›yor bu konuda. ‹nsanlar meslekleriyle
an›l›rlar oysa ki. Avrupa’da artist tan›mlamas›
birkaç dalda ayn› anda kendini gelifltirmifl,
aflm›fl insanlar için kullan›l›r. 

KKllaassiikk  mmüüzziikk  hhaallkkaa  iinneebbiilliirr  mmii,,  iinnmmeellii  mmii??
Birden bire a¤›r bir senfoninin dinlenmesi

zor gelebilir. Çünkü bu bir kulak al›flkanl›¤›
meselesidir. Dolay›s›yla en az›ndan bir
program haz›rlan›rken içinde bir tak›m popüler
eserlerin çok sesli bestelenmifl haline yer
vermek gerekir. Örne¤in Ankara
Üniversitesi’nin 19 May›s Gençlik Konseri’nde
Swingle Singers grubu "Giresun’un Kay›klar›"
türküsünü seslendirdi ve insanlar›n çok
hofluna gitti. Bir dönem antik mekanlarda
düzenlenen mekanlarda yak›nlar›ndaki köy
halk›n›n, konseri bafl›ndan sonuna kadar
izlediklerine, be¤endiklerine de tan›k oldum. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  1199  MMaayy››ss’’ttaa  CCSSOO
GGeennççlliikk  KKoonnsseerrii’’nniinn  bbuu  yy››ll  üüççüünnccüüssüünnüü
ddüüzzeennlleeddii......

Fevkalade yararl› ve olumlu bir etkinlik.
Üstelik sadece üniversite ö¤rencisine de¤il
Ankaral›lara da hitap eden bir organizasyon
oluyor. 

GGeennçç  ssaannaattçç››llaarr  iiççiinn  ggeelleecceekkllee  iillggiillii
öönnggöörrüünnüüzz  vvaarr  mm››??

‹sim vermem gerekirse, Dorukhan Doruk
‹stanbul’dan çok yetenekli bir viyolonsel
ö¤rencisi. 2010 senesinde Avrupa’da üç

yar›flma kazand›. Ankara’da Berfin Aksu çok
yetenekli bir kemanc›. Adana’da Hande Küden
var genç kemanc›m›z, çok baflar›l› devam
ediyor. Hasan Gökçe Yorgun, Mersin’den
yetiflen kemanc›m›z, e¤itimine Viyana’da
devam ediyor. Bunlar gibi genç yeteneklerimiz
var.  Türkiye içinde lisans e¤itimi dahil belli
çalg› dallar›nda iyi bir e¤itim almak mümkün.
Yerli ve yabanc› ö¤retmenlerle iyi e¤itimler
veriliyor. 

BBiirr  kkoonnsseerr  ssaalloonnuunnddaa  nneerreeyyee  oottuurrmmaall››yy››zz??
Konser salonunun özelli¤ine göre de¤iflir.

Opera binas›nda ortalar iyidir, localar›n
bulundu¤u yer yüksek oldu¤u için çok iyi
görebilirsiniz. CSO salonunda da ortadaki
koridorun önündeki s›ralar, Bilkent’te de
balkon. 

AAflflkk  ssaannaatt››  ggeelliiflflttiirriirr  mmii,,  ggeerriilleettiirr  mmii??
Aflk yaflam›n bir parças› ve aflk her zaman

yaflam› gelifltirir. Sanata da olumlu etki eder. 
AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  ssiizziinn  iiççiinn  aannllaamm››??
Kuruluflundan itibaren döneminin hep ileri

de¤erlerini yans›t›yor olmas› çok önemlidir.
Böyle bir üniversiteyi bitirmifl olmam benim
için her zaman gurur vesilesi olmufltur.
Amblemine var›ncaya kadar çok önem
verdi¤im ve hiçbir zaman iliflkimi kesmedi¤im
bir kurum. Ankara Üniversitesi yeni yeni
kurumsal bir flemsiye olarak alg›lan›yor.
Fakülteleri ayr› ayr› kurulmufltur, bu nedenle
de eskiden herkes “DTCF’liyim”,
“Mülkiyeliyim” gibi fakülte baz›nda
yaklaflm›flt›r olaya. Ancak son y›llarda Ankara
Üniversitesi bilincinin daha fazla geliflti¤ini
görüyorum. 

KKoonnsseerrvvaattuuaarr››mm››zz  yyeenniiddeenn  yyaapp››llaannmmaa
ssüürreecciinnddee……..

Evet gerçekten çok umutla bak›yorum
buna. Bu okulun kuruluflundan itibaren bir
tak›m yanl›fllar yap›ld›¤›n› düflünüyorum. Çalg›
bölümü olmayan bir konservatuar olur mu?
fiimdi çok yetenekli ö¤retmenler ve
çalg›c›lardan oluflan yeni bir kadro var. Ayr›ca
bu kadronun Ankara sanat hayat›na önemli
katk›lar› olaca¤›n› düflünüyorum. 

TTüürrkkiiyyee  kküüllttüürr  vvee  ssaannaatt  ddüünnyyaass››nn››nn
nneerreessiinnddee??

Ne yaz›k ki pek fazla yerimiz yok. 
UUnnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??
Sosyoloji hocam›z ‹brahim Yasa, müzik

hocam ‹lhan Usmanbafl, resim hocam Turan
Erol çok de¤erli hocalar›mdan baz›lar›. Bedri
Gürsoy hocam›z›n bütçe tan›m›n› halâ
ezberden söyleyebilirim: "Devlet devahir ve
müessesat›n›n mesarif ve varidat›n› tahmin
eyleyen bir kanun". 

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizz  öö¤¤rreenncciilleerriinnee  öö¤¤üüttlleerriinniizz??
Üniversitenin de¤erini bilip üniversite

y›llar›ndaki zamanlar›n› çok iyi
de¤erlendirmelerini tavsiye ederim. Yabanc›
dil konusunda kendilerini mutlaka
gelifltirmeliler. Sanat etkinliklerini takip
etsinler. Ankara’da bu anlamda çok olanak
var. Olanaklar› de¤erlendirsinler. Ve elbet
okusunlar, her gün belirli bir vakti okumaya
ay›rs›nlar. 
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"2010-2011 Erasmus Ders Verme ve
E¤itim Alma Hareketlili¤i"nden yararlanan
Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Kaya, 28 May›s-4
Haziran 2011 tarihleri aras›nda Almanya
"Universität des Saarlandes-Saarbrücken"de
seminerler verdi. 

Seminerlerde, Üniversitemizin idari ve
akademik yap›s› görsel sunumlarla ayr›nt›l›
olarak anlat›ld› ayr›ca, Türkiye’den
Almanya’ya iflgücü göçünün 50. y›ldönümü

nedeniyle Alman sanat ve edebiyat
dünyas›nda bu göç sonucu meydana gelen
göçmen edebiyat›, Türk kökenli Alman
yazarlar Renan Demirkan ve Yade Kara örnek
al›narak romanlar› "Schwarzer Tee mit drei
Stück Zucker" (Üç fiekerli Demli Çay) ve
"Selam Berlin" ile "Cafe Cyprus"(K›br›s
Kahvesi) kültürleraras› yaklafl›mla analiz edilip
Alman ö¤rencilerine tan›t›ld›. 

Seminerlerde daha sonra, Türk kültürünün
edebiyat yoluyla Alman okurlar›na nas›l
aktar›ld›¤› ve Alman ile Türk toplumu aras›nda

mevcut önyarg›lar›n nas›l giderilebilece¤i
konusu üzerinde duruldu, son olarak Türklerin
Almanya’ya uyumu konusu tart›fl›ld›.

Bu hareketlilik çerçevesinde yaklafl›k iki
y›ld›r Alman Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal› ile
Saarbrücken Daf Bölümü (Yabanc› Dil olarak
Almanca) aras›nda yürütülen kurumsal
iflbirli¤i çal›flmalar›, yap›lan olumlu ikili
görüflmeler sonucunda imza aflamas›na
getirildi; 2011-2012 ö¤retim y›l›na
yetifltirilmeye çal›fl›l›yor.

Almanya Universität des Saarlandes-Saarbrücken ile

Erasmus Ders Verme ve
E¤itim Alma Hareketlili¤i

Erasmus
Bilgilendirme

Toplant›s›

ÜÜniversitemiz Avrupa Birli¤i Ofisi ve
Avrupa Topluluklar› Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi (ATAUM), 15 Haziran 2011
tarihinde ATAUM Konferans Salonu’nda
Ankara Üniversitesi ö¤rencilerine yönelik
olarak AB Hayatboyu Ö¤renme /Erasmus

Program› Bilgilendirme Toplant›s› düzenlendi.
Aç›l›fl›n› ATAUM Müdürü Prof. Dr. Ça¤r›

Erhan’›n yapt›¤›, oturum baflkanl›¤›n› da SBF
Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Funda
Keskin’in üstlendi¤i toplant›da, daha önce
Erasmus Program›ndan faydalanm›fl olan Türk

ve Yabanc› ö¤renci ile ö¤retim üyeleri
deneyimlerini yeni Erasmus ö¤rencileri ile
paylaflt›lar. Toplant›da ayr›ca ö¤rencilere, AB
Ofisi Sorumlusu Onur Hoflnut taraf›ndan
Erasmus Program›n›n iflleyifli konusunda
ayr›nt›l› bilgi de verildi. 
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Kazak
Prof. Dr.
‹skakov

Marat
Konu¤umuzdu

Veteriner Fakültesi 1981 Y›l›
Mezunlar›, 30 Y›l Sonra Fakültede 

bulundu. Kazakistan Devlet Baflkan› Nursultan
Nazarbayev taraf›ndan verilen özel bilim
ödülüyle Türkiye’yi tercih ederek gelen Prof.
Marat, Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile
de görüflerek bilimsel iflbirli¤i olanaklar› ve
genel konularda fikirlerini paylaflt›.

KKazakistan Semey Shakarim Devlet
Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Parazitoloji Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr.
‹skakov Marat Veteriner Fakültemizi ziyaret
ederek, özellikle kendi çal›flma alan› olan
Parazitoloji Anabilim Dal›nda incelemelerde

AAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1981 y›l› mezunlar›, 3 Haziran günü

Veteriner Fakültemizde gerçeklefltirilen
"Mezuniyet Dersi"nde bir araya geldi. 

Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dal› emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Ferruh Dinçer’in verdi¤i ders, kat›l›mc›lar için
zaman tünelinde yap›lan bir yolculuk oldu. 

Derste, 1981 y›l›n›n, Atatürk’ün
Do¤umunun 100. Y›l›, 2011 y›l›n›n Dünya
Veteriner Hekimli¤i Y›l› ve Türkiye’de de
Mehmet Akif Ersoy Y›l› olarak kutland›¤›n›

hat›rlatan Prof. Dinçer, 1981 y›l› mezunlar›n›n
hem kendi mezuniyet y›llar›nda hem de
mezuniyetlerinin 30’uncu y›l›nda tan›kl›k
ettikleri tarihlerin önemine dikkat çekti. 

Veteriner Fakültemizin 1981 y›l› mezunlar›
aras›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakan› M. Mehdi
Eker, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Nihat Pakdil, Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dekan› Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu gibi birçok baflar›l› ismin
bulunmas›ndan ve bu isimlere hocal›k yapm›fl
olmaktan duydu¤u mutlulu¤u dile getiren

Prof. Dinçer’in ard›ndan, s›rayla söz alan
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Nihat Pakdil ve Veteriner Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu da dönem
arkadafllar› ile buluflmaktan dolay› yaflad›klar›
heyecan ve mutluluklar›n› ifade ettiler.

Gün boyu bir arada olan kat›l›mc›lar,
Tar›m Vakf›’nda yedikleri akflam yeme¤inin
ard›ndan, sonbaharda ikinci buluflmalar›n›n
sözünü vererek ayr›ld›lar.
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VVET 2011 Veteriner Hekimli¤i Ö¤retiminin
250. Y›l› etkinlikleri kapsam›nda

gerçeklefltirilen, Türkiye genelinde  4., 5., ve
6. s›n›f ö¤rencilerinin kat›ld›¤› "Veteriner
Hekimli¤i ve Hayvan Sevgisi" konulu resim
yar›flmas›nda dereceye girenlere ödülleri 10
Haziran 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Sat› Baran
Konferans Salonunda gerçeklefltirilen törenle
verildi. Törene aileleri ve resim ö¤retmenleri
ile birlikte kat›lan Beril Eda Turan, Nisa
Yeflilçiçek ve Sude Akkol ödül ald›.

Törende bir konuflma yapan VET 2011
Türkiye Ulusal Komitesi Baflkan› ve Ankara

ÜÜniversitemizin çeflitli fakülte ve
bölümlerinde yüksek lisans ve doktora

e¤itimi alan Afrikal› ö¤rencilerimiz, 2 Haziran
2011 tarihinde Rektörlü¤ü ziyaret ederek
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile bir süre
görüfltü. Üniversitemiz Afrika Çal›flmalar›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Melek F›rak’la birlikte gelen ve Türkçe
konuflan ö¤rencilerimiz, Ankara
Üniversitesi’nde e¤itim almaktan son derece
memnun olduklar›n› belirttiler ve Rektör Prof.
Dr. Cemal Talu¤’u ülkelerine davet ettiler.

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. R›fk› Haz›ro¤lu, minik ressamlar› kutlad› ve
baflar›lar›n›n devam›n› diledi.

Birer konuflma yapan Beril Eda Turan,
Nisa Yeflilçiçek ve Sude Akkol'un do¤a ve
hayvan sevgisi ile dolu olmalar› ve yetenekli
ö¤rencilerin resimleri kadar veteriner
hekimli¤i mesle¤ini de çok iyi tan›malar›,
törene kat›lanlar›n büyük be¤enisini toplad›.
Çok say›da davetlinin izledi¤i törende
kat›l›mc›lar Prof. Dr. R›fk› Haz›ro¤lu'ndan
"Veteriner Hekimli¤i ve Hayvan Sevgisi"
temal› resim yar›flmas›n›n her y›l
tekrarlanmas›n› dilediler. 

Bu arada, Üniversitemiz T›p Fakültesi
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Muharrem
Gerçeker, 25 May›s 2011 tarihinde Veteriner
Fakültesi’nde, ney eflli¤inde "M›sralarda
Bak›fllar" adl› bir fliir dinletisi sundu. Büyülü
bir atmosferde, geçmifl ve günümüz flairlerinin
fliirlerini okuyan Prof. Dr. Gerçeker, "Afl›k
Mahremi" mahlas› ile yazd›¤› kendi
fliirlerinden de örnekler sundu. Göz’den kalbe
giden yolun rotas›n›n arand›¤› dinletiye, son
dönemde eserleri hayranl›kla dinlenen ünlü
bestekarlar›m›zdan P›nar Köksal’›n da
kat›lmas› tüm fliir dostlar›n› mutlu etti. Dinleti
kulaklarda eflsiz m›sralar b›rakarak sona erdi. 

Vet2011
Resim Yar›flmas›

ve fiiir Dinletisi

Afrikal› Lisansüstü
Ö¤rencilerimiz Rektörlükteydi
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Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Grubu’ndan Uluslararas› Konferans
ÜÜniversitemiz Manyetik Malzemeler

Araflt›rma Grubu ile Saratov Devlet
Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi ve
Max-Planck Enstitüsü’nün birlikte düzenlemifl
olduklar› "3. Uluslararas› Nanoparçac›klar,
Nanoyap›daki kKplamalar ve Mikro Tafl›y›c›lar:
Teknolojisi, Özellikleri, Uygulamalar›"
konferans› 5-9 May›s 2011 Tarihinde Ankara
Üniversitesi Manavgat ÖRSEM tesislerinde
düzenlendi.

TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen
konferans›n yerel düzenleme komitesi Fizik
Mühendisli¤i Bölümü Manyetik Malzemeler
Araflt›rma Grubu üyeleri Prof. Dr. Yalç›n
Elerman, Doç. Dr. ‹lker Dinçer, Yard. Doç Dr.
Eyüp Duman ve yüksek lisans ö¤rencileri
Melike Arslan, Onur Tozkoparan ve O¤uz
Y›ld›r›m’dan olufltu.

Konferans›n aç›l›fl konuflmalar›, Ankara
Üniversitesi ad›na Fizik Mühendisli¤i ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yalç›n Elerman ve Saratov
Devlet Üniversitesi Nano- ve Biomedikal
Teknoloji bölüm dekan› Prof. Dr. Sergey Venig
taraf›ndan gerçeklefltirildi. Ayr›ca konferansta
ça¤r›l› konuflmac› olarak, Fraunhofer-
Biyomedikal Mühendisli¤i bölümü (IBMT)
ö¤retim üyesi 2010 y›l›nda Humboldt Sofja
Kovalevskaja ödülüne lay›k görülen Dr. Dmitry
Volodkin "kalsiyum karbonat üzerine
büyütülen protein mikro küreler", Federal
Almanya’n›n Golm kentinde bulunan Max-
Plank Enstitüsü grup baflkanlar›ndan Dr. Andre
Skirtach "polimerik mikro kapsül ve filmlerin
biyomedikal uygulamalar›", Queen-Mary
Üniversitesi, Kat›hal Fizi¤i Bölümü üyelerinden
Dr. Andrei Sapelkin "nano yap›daki
kaplamalar ve mikro tafl›y›c›lar" ile ilgili
konularda önemli sunumlar yapt›.

Ankara Üniversitesi ve Saratov Devlet
Üniversitesi aras›ndaki ilgili proje kapsam›nda
birçok ulusal ve uluslararas› konferansa çeflitli
çal›flmalar ile katk›da bulunan Ankara
Üniversitesi Fizik Mühendisli¤i Manyetik
Malzemeler Araflt›rma Grubu’nun elde etti¤i,
örnek bir "core-shell" yap›s› afla¤›da
gösteriliyor.

Bu konferansta ise, Üniversitemiz ad›na
Fizik Mühendisli¤i yüksek lisans

ö¤rencilerimiz Melike Arslan, Onur
Tozkoparan ve O¤uz Y›ld›r›m ise çeflitli
elektriksel ince filmler ve manyetik
nanoparçac›klar ile ilgili çal›flmalar›yla bu
önemli konferansa katk›da bulundu.

Birçok üniversitenin bilimsel katk›da
bulundu¤u bu konferansta al›nan en önemli
kararlardan birisi de Ankara Üniversitesi ve
Queen-Mary Üniversitesi aras›nda ö¤renci
de¤iflim program› bafllatarak yüksek lisans ve
doktora ö¤rencilerimizin bu imkândan
yararlanmas›n› sa¤lamak oldu.

BBiilliimm  AAddaammllaarr››mm››zz  SSaarraattoovv  DDeevvlleett
ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Fizik
Mühendisli¤i Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Grubu’ndan Prof. Dr. Yalç›n Elerman, Doç. Dr.
‹lker Dinçer ve yüksek lisans ö¤rencisi Onur
Tozkoparan 20 May›s-10 Haziran tarihleri
aras›nda Saratov Devlet Üniversitesi
Nanoteknoloji Fakültesi’ne bir bilimsel ziyaret
gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Yalç›n Elerman flunlar›
söyledi:

“Saratov Devlet Üniversitesi ve Ankara
Üniversitesi aras›nda 5 y›l önce bafllayan
bilimsel iflbirli¤i artan bir flekilde sürmektedir.
2010-2011 y›llar›nda çeflitli dönemlerde
Saratov Devlet Üniversitesi Nanoteknoloji
Fakültesi’nden 8 bilim insan› Üniversitemiz
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli¤i
Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Laboratuarlar›’na gelerek, burada Türk bilim
insanlar› ile birlikte nanoteknoloji konusunda
bilimsel araflt›rmalar gerçeklefltirmifllerdir.

Bu proje ba¤lam›nda Üniversitemiz
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisli¤i
bölümünden Doç. Dr. ‹lker Dinçer ve yüksek
lisans ö¤rencisi Onur Tozkoparan ile bu
bilimsel ziyareti gerçeklefltirdik. Bu ziyaret
s›ras›nda, bu proje dönemine ait araflt›rma
laboratuar›m›zda yapm›fl oldu¤umuz
çal›flmalar Saratov Devlet Üniversitesi’nde
çeflitli tarihlerde gerçeklefltirilen
konferanslarda sunulmufl ve elde edilen
sonuçlar tart›fl›lm›flt›r.

Çal›flma ziyaretinde Saratov Devlet
Üniversitesi Nanoteknoloji Laboratuarlar›’nda

bulunan Raman Spektroskopisi, Auger
Spektroskopisi, X-Ifl›n› tek ve toz k›r›n›m
metreleri ve DTA sistemlerinde manyetik
nanoparçac›klar ve manyetik ince filmler
üzerinde çeflitli deneyler baflar›yla
gerçeklefltirilmifltir. Ziyareti gerçeklefltiren
Ankara Üniversitesi’nden bilim insanlar›,
Saratov Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Leoinit Kossovich ve Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Dmitry Konokov taraf›ndan kabul
edilmifllerdir. Bu görüflmelerde iki üniversite
aras›ndaki iflbirli¤inin art›r›lmas› konular›
üzerinde durulmufltur. Bu bilimsel çal›flmalar›n
yan› s›ra Saratov Devlet Üniversitesi Türk
Kültür Merkezi ziyaret edilmifl ve Saratov
Devlet Üniversitesi’nde e¤itim gören Türk
ö¤rencilerle çeflitli toplant›lar düzenlenmifltir.
Düzenlenen bu toplant›larla ilgili haberler,
yaz›l› ve görsel bas›nda yer alm›flt›r. Saratov
Devlet Televizyonu ve Saratov Devlet
Radyosu, ziyareti gerçeklefltiren bilim
insanlar› ile çeflitli görüflmeler yapm›fllar ve
bu görüntüler Devlet televizyonu ve
radyosunda yay›nlanm›flt›r.”
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SSa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
Üniversiteleraras› Reklam Yar›flmas›'nda

Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi (‹LEF)
ö¤rencileri birinci oldu.

Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Bölümü son
s›n›f ö¤rencileri Seçil Keskinsoy, Bilge Yavafl,
Melike Y›lmaz, Lütfiye Altafl ve Zehra
Özdemir'den oluflan Ajans Vale Tudo,

ÜÜniversitemiz Ö¤renci Konseyi taraf›ndan
organize edilen ve Olympus ile U¤ur

Foto'nun sponsorlu¤unda  bu y›l ilki
gerçeklefltirilen "Karemde Üniversite" konulu
foto¤raf yar›flmas›n›n ödülleri Üniversitemiz
Kurulufl gününde sahiplerini buldu. 1 Nisan -
2 May›s tarihlerinde gerçeklefltirilen
yar›flmaya 22 ö¤rencimiz 110 foto¤rafla
kat›ld›. Yar›flmay› "z›plamak" adl› eseriyle Fen
Fakültesi’nden Mesut Yaz›c› birinci, Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nden Sinem Ünal
"kuflbak›fl›" adl› eseriyle ikinci ve Veteriner
Fakültesi’nden Hale Kat›rc› "uyum" adl›
eseriyle üçüncü oldu. Dereceye giren
ö¤rencilere ödülleri Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤ taraf›ndan verildi.
Yar›flmay› kazanan foto¤raflar da aç›lan
sergiyle kat›lanlar›n be¤enisine sunuldu.

"Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivitenin
Teflviki" konulu yar›flmada birinci olarak
ödüllerini ald›.

Farkl› üniversitelerden 65 tak›m›n kat›ld›¤›
yar›flmada ‹LEF'ten iki ajans ön elemeyi geçti.
Ajans Vale Tudo ve Ajans Nish Nisan ay›nda
‹stanbul'da ön elemeyi geçen 8 ajanstan 2'si
olarak sunum yapt›. Buradaki elemeden sonra

Ajans Vale Tudo birincilik ödülünü ‹LEF'e
getirdi.

Uluslararas› Reklamc›l›k Derne¤i'nin
düzenledi¤i ve 27 üniversiteden 59 tak›m›n
kat›ld›¤› "Çevre Dostu Do¤algaz" konulu 14.
Üniversiteleraras› Reklam Yar›flmas›'nda ise
‹LEF ö¤rencileri ikincilik, üçüncülük ve
beflincilik ödüllerini ald›.

Ö¤rencilerine
Ödüller

Karemde Üniversite”
Foto¤raf Yar›flmas› Sonuçland›

“

Ankara’da
Bach

ÜÜniversitemiz yap›s› içerisinde etkinliklerini
sürdüren ve tümüyle amatörlerden oluflan

Bach Korosu&Barok Oda Müzi¤i Toplulu¤u,
10. y›l›n› dört konserle tamamlad›.

Koro ve topluluk, ünlü Barok Dönem
bestecisi Johann Sebastian Bach'›n (1685-
1750) "250. Ölüm Y›l›" ba¤lam›nda 2000
y›l›nda Dr. Emel Arslangiray ve Dr. Ümit
Gültekin taraf›ndan kurulmufltu.

May›s 2011 içinde Hukuk Fakültesi,

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Sanat
Kurumu ve Saint Nicolas Kilisesi'nde
"Ankara'da Bach" temas›yla sunulan
konserlerde; Corelli, Hassler, Marcello,
Mozart ve Bach’›n yap›tlar› seslendirildi.

Yeni dönem çal›flmalar›na Eylül 2011
içinde bafllayacak olan koro ve topluluk, her
sesdal› ile flüt, keman, viyolonsel dallar›nda
yeni üyelere gereksinim duyuyor.



ÜÜniversitemiz T›p Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ramazan ‹dilman’›n

baflkanl›¤›nda düzenlenen "8. Ulusal
Hepatoloji Kongresi" 1-5 Haziran 2011
tarihleri aras›nda Sheraton Oteli’nde
gerçeklefltirildi. Kongrede, mezuniyet sonras›
e¤itim kurslar›, "Uzman› ile Sabah
Toplant›lar›", "Uydu Sempozyumlar", paneller
ve konferanslar gerçeklefltirildi. 

Kongrenin aç›l›fl›na kat›larak bir konuflma
yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, karaci¤erin insan vücudunda yapt›¤›
çok önemli ifllevlere iflaret etti. Mitolojideki
Prometeus’un Kartal›’n›n öyküsünü anlatan
Prof. Dr. Talu¤, her gün ayn› flekilde devam
eden bir eziyet olarak, kartal›n, düflman›n
ci¤erini akflama kadar yemesi, akflamdan
sabaha kadar ci¤erin kendini onarmas›, ertesi
gün kartal›n ci¤eri yeniden yemesini dile
getirdi. "Niye hep ci¤eri yedi kartal" diye
soran Prof. Dr. Talu¤, çünkü ci¤erin insan
vücudunda 500’e yak›n ifllevi oldu¤unu, insan
ne yiyip içiyorsa, ne yap›yorsa, bu organ›n
onlar› temizleyip yeniledi¤ini, çok cefakar, çok

EEski Yugoslavya Makedonya
Cumhuriyeti’nde 5 Haziran 2011 tarihinde

erken parlamento seçimleri gerçeklefltirildi.
Üniversitemiz Güneydo¤u Avrupa Çal›flmalar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (GAMER)
Müdür Yard›mc›s› Yrd. Doç. Hatice Oruç, bu
seçimleri gözlemek üzere, Avrupa Güvenlik ve
‹flbirli¤i Teflkilat› (AGIT/OSCE) Demokrasi
Kurumlar› ve ‹nsan Haklar› Dairesi (ODIHR)
taraf›ndan oluflturulan Seçim Gözlem Misyonu
çerçevesinde Türkiye D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n
Makedonya’ya gönderdi¤i dört kiflilik gözlem
heyeti içerisinde yer ald›.

Yrd. Doç. Dr. Oruç seçimlerle ilgili flu
bilgileri verdi:

"2002 nüfus say›mlar›na göre
Makedonya’n›n nüfusu 2.022.547’dir. %64.18
ile ço¤unluk Makedonlardad›r. Arnavutlar
nüfusun %25.17’sini ve Türkler %3.85’ini

oluflturmaktad›rlar. Makedonya’da yaflayan
di¤er milletler Romanlar, Vlahlar, S›rplar ve
Boflnaklard›r. 

Seçim listelerinde iki büyük koalisyon
partisi; VMRO-DPMNE ve SDSM ile 16 siyasi
parti yer alm›flt›r. Seçimler iktidar olan VMRO-
DPMNE’nin galibiyeti ile sonuçlanm›flt›r.
Bununla birlikte bu sa¤ parti meclisteki salt
ço¤unlu¤u kaybetmifltir. 2008 seçimlerinde 63
sandalyeye sahipken bu say› 57’ye düflmüfltür.
VMRO-DPMNE mecliste diyaspora oylar›yla
Kuzey-Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ile
Asya ve Avustralya’da ikamet eden
Makedonya vatandafllar›n› temsilen üç
sandalyenin de sahibi oldu. 

Muhalif sol koalisyon partisi SDSM ise
meclisteki sandalye say›s›n› art›rm›flt›r.
2008’de 27 olan sandalye say›s› 2011
seçimleri ile 42’ye yükselmifltir. Meclise giren

di¤er üç parti ise Arnavut as›ll›d›r. ‹ktidar›n
koalisyon üyesi DUI meclise 15 sandalye ile
girerken, muhalefetteki Arnavut parti DPA ise
8 sandalye kazanm›flt›r. NDR’nin meclisteki
sandalye say›s› 2’dir. 

VMRO-DPMNE koalisyonu içinde bulunan
Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Baflkan›
Kenan Hasip ve SDSM koalisyon partisi orta¤›
olan Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel
Baflkan› Erdo¤an Saraç da mecliste birer
sandalye kazanm›fllard›r.

Seçimler OSCE/ODIHR’›n uluslararas›
gözlemcileri taraf›ndan tüm ülke genelinde
izlenmifltir. Seçim süreci bu gözlemciler
taraf›ndan olumlu ve baflar›l› olarak
de¤erlendirilmifltir."

fedakar bir organ oldu¤unu, insan›n ona hep
kötülük yapt›¤›n›, onunsa insana hep iyilik
yapt›¤›n› söyledi. Ankara Üniversitesi’nin,
Cumhuriyetin kurdu¤u ilk üniversite olarak
baflka alanlarda oldu¤u gibi karaci¤er
hastal›klar› alan›nda da bu ülke için önemli
çal›flmalar yapt›¤›n› belirten Prof. Dr. Talu¤,
bu alanda y›ld›z hocalar›n çal›flt›¤›n›, 1995
y›l›nda Ankara Üniversitesi Hepatoloji
Enstitüsü’nün kuruldu¤unu, bu enstitünün,
hem bilim insan› yetifltirmesi, hem de
araflt›rmalar›n gerçeklefltirilmesi için bölüme
yard›mc› oldu¤unu söyledi. Sa¤l›kta reform
konusuna da de¤inen Prof. Dr. Talu¤,
üniversiteler ihmal edilerek sa¤l›kta reformun
gerçekleflemeyece¤ini, sa¤l›k sistemine insan
gücünü üniversitelerin sa¤lad›¤›n›;
üniversiteler güçlü, huzurlu olursa sa¤l›kta
reformun sa¤lanabilece¤ini dile getirdi.
Say›larla kutsal hekim eme¤inin
de¤erlendirilemeyece¤ini de belirten Prof. Dr.
Talu¤, üniversite hastanelerinin maruz kald›¤›
haks›zl›ktan büyük üzüntü duydu¤unu,
Cumhuriyetin kuruluflunda al›nan heyecan›n

hep devam ettirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Kongre Baflkan› Prof. Dr. Ramazan ‹dilman

da Türk Karaci¤er Araflt›rmalar› Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen bu kongrenin ilk defa
Ankara’da yap›ld›¤›n›, toplant›n›n geçen
y›llardan farkl› olarak daha uluslararas›
olmas›na dikkat ettiklerini, 800 kat›l›mc› ve
134 konuflmac› oldu¤unu söyledi.
Konuflmac›lar›n 20’sinin yabanc› oldu¤unu
belirten Prof. Dr. ‹dilman, Kongrede,
karaci¤erle ilgili özgün çal›flmalar›n
desteklenmesine karar verdiklerini, gelen 24
proje içinden üçünün desteklenece¤ini
kaydetti.

Türk Karaci¤er Araflt›rmalar› Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Nurdan Tözün ise uzun
zamand›r yapmay› planlad›klar›, topluma
dayal› hepatit araflt›rmas›n› tamamlad›klar›
bilgisini verdi. Prof. Dr. Tözün, 1991 y›l›nda
1024 olan yay›n say›s›n›n 24 bine ulaflt›¤›n›
ancak yay›n yap›lan dergilerin etki
faktörlerinin düflük oldu¤unu, her üç
yabanc›dan ancak birinin bu yay›nlardan at›f
yapt›¤›n› belirtti. 

8. Ulusal Hepatoloji Kongresi

GAMER, Makedonya
Seçimlerinde Gözlemci
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Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’dan Mezunlara:

Rotan›z› Kendiniz Çizin,
Esen Rüzgarlara Kap›lmay›n”

“

Ankara Üniversitesi’nin
fakülteleri, yüksekokullar›,
konservatuvar› ve uzaktan
e¤itim programlar›n› 2010-
2011 akademik y›lda bitiren
mezunlar ile TÖMER’de
Türkçe ö¤renen yabanc›
uyruklu ö¤renciler, Haziran
ay› içinde de¤iflik günlerde
düzenlenen törenlerle
belgelerini ald›. Törenlere
Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Fakülte ve
Yüksekokullar›m›z›n
yöneticileri, ö¤retim üyeleri
ve mezunlar›n aileleri
kat›ld›.

Törenlere kat›larak
dereceye girenlere ödüller
veren Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Cumhuriyetin
kurdu¤u ilk üniversite olan
Ankara Üniversitesi’nden
mezun olan genç mezunlar›
kutlad›. Rektörümüz,
ailelere seslenerek; "Bugün
sizlerin çocuklar›n›za
verdi¤iniz s›n›rs›z sevginin
ve eme¤in, onlar›
yetifltirmek için
sa¤lad›¤›n›z sonsuz
deste¤in, yapt›¤›n›z tüm
fedakârl›klar›n taçland›¤›
bir gündür. Bugün
hayallerinizin gerçekleflti¤i
gündür. Onun için asl›nda
gün sizin gününüzdür,
sevinin, gurur duyun!
Hepinizi gönülden
kutluyorum, Ne mutlu
sizlere, gözünüz ayd›n" dedi
ve mezunlar›n yetiflmelerini
ve ö¤rencilik dönemlerinin
verimli, mutlu ve huzurlu

geçmesi sa¤layan ö¤retim
üyelerine ve idari
personele teflekkür etti.

Mezunlar›n, Ankara
Üniversitesi mezunu
olman›n sa¤lad›¤› yüksek
donan›m, eflsiz de¤erler ve
büyük bir özgüvenle
önlerinde aç›lan ayd›nl›k ve
umut dolu yola ç›kt›klar›n›
belirten Rektörümüz, genç
mezunlara; "Üniversitenizi
sahiplenmedeki
cömertli¤iniz ve içtenli¤iniz
için teflekkür ediyorum.
Üniversitenize verdi¤iniz
de¤er ve gösterdi¤iniz
sayg› için teflekkür
ediyorum. Üniversitenizi,
enerjiyle ve sevgiyle
doldurdu¤unuz,
umutlar›m›z› daima canl›
tutmam›z› sa¤lad›¤›n›z için
teflekkür ediyorum" dedi.

Rektörümüz;
"Üniversitemizi sizler
yaflatacaks›n›z, kimileriniz
baflar›lar›n›zla ülkemizde
ve dünyada üniversitemizin
sayg›nl›¤›n› yükseltecek,
kimileriniz bizlerin yerini
alarak e¤itim kadromuzu
oluflturacaks›n›z. Sizin
mesle¤inize, ülkemize ve
insanl›¤a yapaca¤›n›z
hizmetler bizim en büyük
k›vanç kayna¤›m›z
olacakt›r" diyerek, mezun
olman›n Ankara
Üniversitesi’ne veda
etmek, ayr›lmak anlam›na
gelmedi¤ini dile getirdi.

Tarihi ve de¤erleriyle
Cumhuriyetimizle
özdeflleflen Ankara

Üniversitesi’nin verdi¤i tüm
mezunlar gibi 2011
mezunlar›n›n da Mustafa
Kemal Atatürk’ün ayd›nl›k
yolundan ayr›lmayaca¤›na,
O’nun ilke ve devrimlerine
ba¤l› kalaca¤›na inand›¤›n›
belirten Talu¤, sözlerini
flöyle sürdürdü:

"Hep bugünkü gibi güler
yüzlü ve dinamik olun.
Bak›fllar›n›z, duruflunuz ve
dinleyifliniz enerjik olsun.
Enerji sevgi gibidir, daima
kendini ço¤alt›r.
Hedeflerinizi kendiniz koyun
ve hiç korkmadan ilerleyin.
Kararl›l›k, cesaret ve
liderlik demirbafllar›n›z
olsun. Hatalar›n›z olacakt›r.
Onlardan dersler ç›kar›n.
Sak›n yenilgilere al›flmay›n,
hayallerinizin ve
hedeflerinizin arkas›nda
durun. Bilgi toplumuna
do¤ru gidiflle birlikte
bilginin ve teknolojilerin raf
ömrü ola¤anüstü bir h›zla
k›salmaya bafllam›flt›r.
Bilgiye ulaflman›n en
güvenilir ve en h›zl› yollar›n›
bilmek ve bunlar› etkili
biçimde kullanmak
durumundas›n›z.
Farkl›l›klara sayg› duyun.
Sizden farkl› olan, farkl›
düflünen ve farkl› yaflayan
insanlar› anlamaya, yak›nl›k
kurmaya çal›fl›n. Lisan
ö¤renin, paylaflmay› ve
dayan›flmay› bilin. Topluma
ve çevreye duyarl› olun.
Eme¤i ve yaflam› savunun,
iyi birer yurttafl olun."
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Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi

Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’ni 2010-2011 akademik y›lda bitiren
1250 mezun, diplomalar›n› 29 Haziran 2011
tarihinde Tando¤an Merkez Yerleflke
Rekreasyon Alan›’nda, Rektörümüz Prof. Dr.
Cemal Talu¤, ö¤retim üyeleri, Üniversitemizin
konu¤u olan Tayvan National Chengchi
Üniversitesi heyeti ve ailelerinin kat›ld›¤› bir
törenle ald›. Fakülteyi bu akademik y›lda Aysu
Turgut birinci, Zeynep Tek ikinci ve Mariya
Yoramina da üçüncü olarak bitirdi.

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Rahmi Er konuflmas›nda, Atatürk’ün
kurdu¤u, ad›n› verdi¤i ve özel misyonlar
yükledi¤i bu güzide kurumdan 1250 ö¤renciyi
mezun ederek toplum hizmetine sunman›n
gururunu yaflad›klar›n› söyledi. Mezunlar›n
bugünden bafllayarak yeni umut çiçekleri
aç›lmas› için özveriyle çal›flacaklar›n› belirten
Prof. Dr. Er, “Ça¤›m›z bilgi ça¤›d›r. Bilgi
ça¤›yla dünya o kadar küçüldü ki sadece
arkadafllar›n›zla de¤il dünyayla yar›flacaks›n›z.
Onun için kendinizi sürekli yenilemelisiniz.
Mezunlar›m›z, 70 y›l› aflk›n süredir Türkiye’nin
ayd›nlat›lmas›na katk› sunuyor. Sizlerin de
Cumhuriyetin de¤erlerini gelecek kuflaklara
aktaraca¤›n›za inanc›m tamd›r. Bilimin
evrensel ›fl›¤›na güç vereceksiniz” dedi.

Mezunlar ad›na konuflan dönem birincisi
Sosyoloji Bölümü’nden Aysu Turgut da
"Ankara Üniversitesi’ni tutturmak birçok
insana göre benim içinde bulundu¤um
koflullar göz önünde bulunduruldu¤unda bir
mucize demekti. Bana göre ise bu baflar›, bir
mucize kelimesi ile aç›klanamayacak kadar
anlam yüklü bir baflar›yd›. Zira hayatta hiçbir
fley tesadüf olmad›¤› gibi bu baflar› da bir
tesadüf de¤ildi. Bu baflar›, azmin ve çaban›n
sonucuydu" dedi. Turgut, hocalar› sayesinde
hayata farkl› bir pencereden bakmay›, sorunun

de¤il çözümün bir parças› olmay› kendine ilke
edindi¤ini kaydetti.

Eczac›l›k
Fakültesi

Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi’nden
mezun olan 113 genç eczac›, diplomalar›n› 20
Haziran 2011 tarihinde YÖK Baflkan› Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan, Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, eczac›l›k meslek
kurulufllar›n›n temsilcileri, ö¤retim üyeleri ve
ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›.

Fakültede 2010-2011 akademik y›lda 3.83
not ortalamas›yla Zübeyir Elmaso¤lu birinci,
Ya¤mur Emre Tatl› ikinci ve Emre Kadir Ayan
üçüncü oldu.

Törende bir konuflma yapan YÖK Baflkan›
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, son dönemlerde
üniversite kontenjanlar›n›n çok fazla
artt›r›ld›¤›yla ilgili elefltirileri yan›tlad›.
Liselerden mezun olanlara daha fazla e¤itim
olana¤› sunmak istediklerini belirten Prof. Dr.
Özcan, ülkemizde eczac› say›s›n›n Avrupa
standartlar›n›n hala alt›nda oldu¤unu, bu
e¤itime ihtiyac› olan pek çok genç oldu¤unu
söyledi. Prof. Dr. Özcan, ö¤retim elemanlar›na
ve velilere, genç mezunlara verdikleri
destekler nedeniyle teflekkür etti.

Eczac›l›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Maksut Coflkun da bu akademik y›lda 46.
dönem mezunlar›na diploma vermenin
mutlulu¤unu yaflad›klar›n› söyledi. Bu y›l ayn›
zamanda, 5 y›ll›k e¤itimin ikinci dönem
mezunlar›n› da verdiklerini belirten Prof. Dr.
Coflkun, bu e¤itim ö¤retim y›l›n›n güz
döneminde 20 ve bahar döneminde 93 olmak
üzere toplam 113 genç eczac›y› mezun
ettiklerini, ilk mezunlar›n› 1965 y›l›nda veren
Fakültenin, bugüne kadar 46 dönemde 5099
eczac› mezun etti¤ini, Türkiye’de toplam 30
bin kadar eczac› oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, ülkemizdeki her 6 eczac›dan

birinin Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi’nden mezun oldu¤unu bildirdi.
Eczac›lar›n en önemli özelli¤inin, çok de¤iflik
çal›flma alanlar›na sahip olmas› oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Coflkun, ancak mezunlar›n
büyük bir k›sm›n›n eczane eczac›l›¤› alan›n›
tercih etti¤ini, bu durumun da mesle¤in di¤er
çal›flma alanlar›n›n, baflka meslek gruplar›
taraf›ndan doldurulmas›na neden oldu¤unu
söyledi. Dünyada çok h›zl› geliflmelerin
yafland›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Coflkun, genç
mezunlardan, bilgilerini sürekli yenilemelerini,
bilimsel, mesleki ve sosyal toplant›lara
kat›lmalar›n›, yeni yay›nlar› izlemelerini istedi.

Ankara Eczac›lar Odas› Baflkan› O¤uz
Ekincio¤lu da Türkiye’de eczac›l›k
fakültelerinin ve mezunlar›n fazlal›¤›ndan
flikayet etti. Baz› fakültelerin yeterli ö¤retim
eleman› olmadan e¤itim yapt›klar›n› dile
getirdi.

Türk Eczac›lar Birli¤i Sayman› Nevin
Tafll›çay da genç mezunlar› meslek örgütlerine
üye olmaya ve sorunlar› çözmek için verdikleri
mücadeleye destek olmaya ça¤›rd›.

Ankara Üniversiteliler Derne¤i Baflkan
Yard›mc›s› Yekta Güngör Özden ise genç
mezunlardan, Atatürk’ün izinden
ayr›lmamalar›n› istedi.

Fakülte birincisi Zübeyir Elmaso¤lu da
Fakültenin 50. y›l›nda mezun olman›n
kendilerini gururland›rd›¤›n› söyledi. 5 y›lda
çok say›da sorumluluk projesi
gerçeklefltirdiklerini söyleyen Elmaso¤lu,
ö¤retim üyelerinin kendilerine, olaylara çok
yönlü bakmay›, planl› çal›flmay› ö¤rettiklerini
sözlerine ekledi.

E¤itim Bilimleri
Fakültesi

Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi’ni
2010-2011 akademik y›lda bitiren Bilgisayar
ve Ö¤retim Teknolojileri Ö¤retmenli¤i,
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Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k, Zihin
Engelliler Ö¤retmenli¤i, Okul Öncesi
Ö¤retmenli¤i, Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i,
S›n›f Ö¤retmenli¤i ve ‹lkö¤retim Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i’ni bitiren
mezunlar diplomalar›n›, 27 Haziran 2011
tarihinde Cebeci Spor E¤itim Merkezi’nde
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve ailelerinin de
kat›ld›¤› bir törenle ald›. Fakülteyi bu
akademik y›lda Sevilay Ramazan birinci, Dilek
Bozkurt ikinci ve Seher Akda¤ üçüncü olarak
bitirdi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Gönül Akçamete konuflmas›nda, bu akademik
y›lda Fakülte’den 425 ö¤rencinin mezun
oldu¤unu bildirdi. Ö¤retmen adaylar›n› mezun
etmenin sevincini ve onlardan ayr›lman›n
hüznünü birarada yaflad›klar›n› belirten Prof.
Dr. Akçamete; "‹nan›yorum ki bu ulusun
çocuklar›n› her yerde, ay›rmadan yetifltirmek
için çaba harcayacaks›n›z. Size güveniyorum"
diye konufltu. Mezunlar›n, atand›klar›
okullarda hiçbirfleyden y›lmadan ö¤renmeye
ve ö¤retmeye devam etmelerini isteyen Prof.
Dr. Akçamete, yaflad›klar› s›k›nt›larla ilgili
olarak her zaman onlara destek olmaya
devam edeceklerini belirtti ve Fakülteyle
ba¤lar›n› koparmamalar›n› istedi.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Mezunlar
Derne¤i Baflkan› Serdar Balc› ise e¤itim
sistemindeki eksiklikleri dile getirerek; "Ne
yaz›k ki gelece¤imiz olan yeni nesil 4 fl›kla
geliyor. Yorum ve analiz konusunda yeterli
olduklar›n› düflünmüyorum. Toplumun e¤itim
sistemi dinamik olmal› ve toplum ihtiyaçlar›na
cevap verebilmelidir" dedi.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Ö¤retmen
Yetifltirme Genel Müdürü Ömer Bal›bey de
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ö¤retmenlere
verilen önemden örnekler sundu. O dönemin
Milli E¤itim Bakan› Mustafa Necati’nin, yeni
ö¤retmenlere y›ld›z takarak görev yerlerine
u¤urlad›¤›n› ve valilere de emir vererek

ö¤retmenlerle yak›ndan ilgilenmelerini
istedi¤ini dile getirdi. Bal›bey, Ankara
Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi
mezunlar›n›n, Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak
ihtiyaçlar› olan ö¤retmen grubundan oldu¤unu
belirtti.

Ankara Üniversiteliler Derne¤i ad›na bir
konuflma yapan, Anayasa Mahkemesi’nin
önceki baflkanlar›ndan Yekta Güngör Özden
de Türkiye’yi Türkiye yapan ilkelerin
kayna¤›n›n, Atatürk’ün e¤itime verdi¤i önem
oldu¤unu belirterek, yeni mezunlar› Ankara
Üniversiteliler Derne¤i’ne üye olmaya ça¤›rd›.

Fen Fakültesi
Üniversitemiz Fen Fakültesi’ni 2010-2011

akademik y›lda bitiren mezunlar, 14 Haziran
2011 tarihinde Tando¤an Merkez Yerleflke
Rekreasyon Alan›’nda, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, fakülte dekanlar›,
yüksekokul müdürleri, ö¤retim elemanlar› ve
mezunlar›n ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle
diplomalar›n› ald›. Tören öncesinde FENHOT
Toplulu¤u, halk oyunlar› gösterisi sundu,
törenin bitiminde de toplu olarak mezuniyet
and› okundu ve 10. Y›l Marfl› söylendi.

Fen Fakültesi’nde bu akademik y›lda ilk üç
dereceyi Matematik Bölümü ö¤rencileri
paylaflt›. Matematik Bölümü’nden Ça¤la
Ramis Fakülte birincisi olurken, ayn›
bölümden Çisem Öcal ikinci ve Esra Ünal
üçüncü olarak bitirdi. Fakültenin
bölümlerindeki birinciler de flu isimlerden
olufltu: "Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
O¤uzhan Okuyan, Biyoloji Bölümü Erçin Öncel,
Fizik Bölümü Yeter Bilgin, ‹statistik Bölümü
Pelin Dindaro¤lu, Kimya Bölümü Tu¤ba
Güleryüzgergin."

Fen Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Muammer
Canel, 2364’ü birinci ö¤retimde, 845’i ikinci
ö¤retimde olmak üzere toplam 3209
ö¤rencileri; 127 ö¤retim üyeleri, 79 yard›mc›

akademik personelleri ve 79 idari personelleri
bulundu¤unu, alt› ayr› bölümde e¤itim-
ö¤retim yapan büyük ve köklü bir kurum
olduklar›n› söyledi. Fakültede gelecek
akademik y›ldan itibaren ABD Montana
Üniversitesi’yle bafllayacak çift diploma
program› hakk›nda bilgi veren Prof. Dr. Canel;
"2011-2012 ö¤retim y›l›nda 30 ö¤renci
al›nacak Biyoteknoloji program›yla, ABD
Montana Üniversitesi’yle ortak e¤itim
yap›lacak olan yeni bir program bafllat›lm›flt›r.
Ö¤renciler 1. ve 3. s›n›flarda Fakültemizde, 2.
ve 4 s›n›flarda ise Montana Üniversitesi’nde
ö¤retim görecektir. Sonuçta mezun olan
ö¤renci, hem Ankara Üniversitesi hem de
Montana Üniversitesi diplomas› alacakt›r. Bu
flekilde ö¤rencilerimiz hem farkl› bir kültürü
tan›ma, hem de bu ülkede akademik çal›flma
yapma olana¤› bulacakt›r. Bu programdaki
ö¤rencilerimiz, uluslararas› deneyime sahip,
uluslararas› standartlardaki nitelikleri
sa¤layan teknik eleman olarak yetiflecektir"
dedi. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Canel,
bugün üniversitenin bitti¤ini ama hayat ve
ö¤renmenin devam etti¤ini, mezunlar› hayata
dair baflka s›navlar, baflka özverilerin
bekledi¤ini belirtti ve flunlar› söyledi:

"Ülkemizin içinde bulundu¤u bu dönemde
siz mezunlar›m›z›n Cumhuriyetin temel
ilkelerinin korunmas›, kollanmas›, gelecek
kuflaklara aktar›lmas› çabalar›n›n artarak
sürece¤i inanc› ile hepinize gelecek
yaflam›n›zda baflar›lar dilerim."

‹letiflim Fakültesi
Üniversitemiz ‹letiflim Fakültesi’nden

mezun olan genç iletiflimciler diplomalar›n› 21
Haziran 2011 tarihinde Cebeci Spor
Salonu’nda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Fakültelerimizin dekanlar›,
ö¤retim üyeleri, bas›n kurulufllar›n›n
temsilcileri ve ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle
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ald›. Fakültede 2010-2011 akademik y›lda ilk
üç dereceyi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Bölümü
ö¤rencileri paylaflt›. Bu bölümden Bade
Gürzo¤lu birinci, Yasemin Tosun ikinci ve
Seçil Keskinsoy üçüncü oldu. 

‹letiflim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Eser
Köker, mezunlara barikatlar› aflma gücünü
kazand›rd›klar›n› belirterek; "Siz art›k
bugünden, ‘halk›n sesine ses katma’ büyük
gelene¤inin bir parças› olacaks›n›z" dedi. ‹fl
yaflam›nda mezunlar›n yaflayaca¤› s›k›nt›lara
da de¤inen Prof. Dr. Köker; "Sizi bugün
gazeteci, televizyoncu, halkla iliflkilerci
yapm›yoruz. Size gelecek içinde yer aç›yoruz.
Bu okuldan mezun olmak için kalpsiz dünyan›n
kalbine s›¤›nmak, umutsuzlar›n varl›¤›yla
umutlanmak, olmayan ülkelerde yaflama, bu
ülkelere gitme kararl›l›¤›nda olmak gerekir"
diye konufltu. Mezunlar›n, eflitsizlik ve
ayr›mc›l›¤a karfl› mücadele için çok fley
ö¤rendi¤ini, flimdi onlar›n hayata
geçirilmesinin zaman›n›n geldi¤ini kaydeden
Prof. Dr. Köker, mezunlar zorluklarla
karfl›laflt›¤›nda her zaman fakülteye
gelebilece¤ini vurgulad›.

Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Mezunlar› Vakf› Baflkan› Haldun Cezayirlio¤lu
da mezunlar›n, 45 y›l› geride b›rakan bir
fakültenin diplomas›n› almaya hak
kazand›¤›n›, bunun k›ymetini bilmeleri
gerekti¤ini dile getirdi. Cezayirlio¤lu; "Bu
diplomayla çok güzel yerlerde çal›flaca¤›n›za
inan›yorum. Vakf›n›z› da unutmay›n" diye
konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan Bade Gürzo¤lu
da birbirlerine ‹letiflim Fakültesi kardeflli¤iyle
ba¤land›klar›n›, bu kardeflli¤in ilerde de
devam etmesini diledi¤ini bildirdi. Gürzo¤lu,
‹letiflim Fakültesi’nin 4 y›lda ufuklar›n›
gelifltirdi¤ini, insanlarla daha rahat iletiflim
kurabildiklerini belirtti.

Törenin sunuculu¤unu yapan Kanal D
sunucusu, ayn› zamanda Ankara Üniversitesi

‹letiflim Fakültesi mezunu ‹rfan De¤irmenci de
kendisi mezun oldu¤unda törene
kat›lamad›¤›n›, bu sayede ‹letiflim Fakültesi
diploma törenini de gördü¤ünü söyledi. Prof.
Dr. Ahmet Taner K›fllal›’dan ders ald›¤›n›
belirten De¤irmenci, K›fllal›’n›n, vatan
sevgisini ö¤retti¤ini kaydetti.

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik Fakültesi’ni 2010-2011
akademik y›lda bitiren mezunlar diplomalar›n›,
29 Haziran 2011 tarihinde Merkez Yerleflke
Rekreasyon Alan›’nda düzenlenen törenle
ald›. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Cemal
Talu¤, dekanlar, yüksekokul müdürleri,
mühendislik meslek kurulufllar›n›n temsilcileri,
ö¤retim üyeleri ve mezunlar›n aileleri kat›ld›.
Fakültede bu y›l ilk üç dereceyi G›da
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri paylaflt›.
G›da Mühendisli¤i’nden Merve Mühürcüo¤lu
3.93 not ortalamas›yla Fakülteyi birinci olarak
bitirirken, Cansu Tufan ikinci, Sümeyye Alagöz
de üçüncü oldu.

Ziraat Fakültesi’ni 2009 y›l›nda birinci
olarak bitiren Murat Selçuk Seval, bu y›l da
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü çift anadal
yaparak tamamlad›. Seval’in diplomas›n›
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet Çolak
verdi.

Törende bir konuflma yapan Dekan Prof.
Dr. Ali Ulvi Y›lmazer, günümüz dünyas›nda
yaklafl›k bir milyon yeni mühendisin her y›l
mesle¤e bafllad›¤›n›, ihtiyaç duyulan›n ise
bundan daha fazla oldu¤unu söyledi.
Ülkemizde ise her y›l yaklafl›k 40 bin kadar
mühendisin mezun oldu¤unu, bu say›n›n
yaklafl›k bininin Üniversitemizde yetiflti¤ini
belirtti. Büyük bir teknolojik ve bilimsel
devrimin içinden geçildi¤ini, bir bak›ma
uygarl›k tarihinin mühendisli¤in tarihi
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Y›lmazer; "Çok

de¤il onbin y›l kadar önce atalar›m›z
ma¤aralarda yafl›yordu, bugün ise do¤aya
hükmedebiliyoruz, örne¤in bilgisayarlar›n›z
pek h›zl›. Ancak emin olun hala ka¤n›
h›z›ndalar. Yirmi-otuz y›l içerisinde
muhtemelen mikroifllemcilerinizin h›z›-
flafl›racaks›n›z belki- en az›ndan milyar kat
artacak. Yani bir ay süren bir mühendislik
analizi bir saniyede tamamlanacak. Gelecek
on y›llardaki muhtemel geliflmeleri düflünmek
bile insan› heyecanland›r›yor. Kuflkusuz ki
günümüz mühendislik dünyas›nda çözüm
bekleyen pekçok problem karfl›m›zda
durmaktad›r: Enerjiden g›daya, güvenlikten
iletiflime kadar yüzlerce alanda binlerce sorun
var ve çözümlenmeyi bekliyor. Yöntem belli:
çal›flmak (eski kuflaklar›n yapt›¤› gibi)" dedi.

Mühendisli¤in mütevazi olmay›
gerektirdi¤ini de kaydeden Prof. Dr. Y›lmazer;
"Meslek yaflam›n›zda sizlerden yüksek teknik
ve ahlaki standartlar bekleniyor. Do¤ruluk,
dürüstlük ve adalet duygusu insanl›¤›n son
üçbin y›ll›k kazan›mlar›d›r, terk edebilece¤imiz
de¤erler de¤il. Hata yapabilirsiniz ancak
önemli olan ders ç›karmak ve hatay›
tekrarlamamak. Ahlakl› bireyler ve toplumlar
uzun erimde daima kazan›rlar" diye konufltu.

Fakültede son yaflanan bir geliflmeyi de
aktaran Dekan Prof. Dr. Y›lmazer, MÜDEK
akreditasyon sürecine baflvuran dört
bölümlerinin, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle
tekrar akredite olduklar›n›, bu bölümlerin,
EUR-ACE etiketi ald›klar›n›, bunun ise
mezunlar›n diplomalar›n›n Avrupa’da
otomatikman eflde¤er oldu¤u anlam›na
geldi¤ini vurgulad›.

Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi

Hemflirelik, Ebelik, Sa¤l›k Kurumlar›
Yöneticili¤i, Beslenme ve Diyetetik ve Sosyal
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Hizmet Bölümlerinden mezun veren Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi’nin diploma ve yemin
töreni, 15 Haziran 2011 tarihinde Tando¤an
Merkez Yerleflke Rekreasyon Alan›’nda
düzenlenen törenle gerçeklefltirildi. ‹rem Ertan
ve Cem Koçy›ld›r›m’›n sundu¤u dans
gösterisiyle bafllayan törene Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, fakültelerin
dekanlar›, yüksekokul müdürleri, ö¤retim
elemanlar› ve mezunlar›n aileleri kat›ld›. 190
mezun veren Fakülteyi 2010-2011 akademik
y›lda Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden
Yasemin Ertafl birinci, ayn› bölümden Asl›
Devrim ikinci ve Sosyal Hizmet Bölümü’nden
Bilge Türko¤lu üçüncü olarak bitirdi.

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
fiengül Hablemito¤lu, ö¤rencileri mezun
olarak görmenin, ö¤retim elemanlar› için
mutluluk ve gurur kayna¤› oldu¤unu söyledi.
Tüm mezunlar› sevgiyle, gözlerinden öptü¤ünü
belirten Prof. Dr. Hablemito¤lu, Ankara
Üniversitesi’nin en genç fakültesi olarak ilk
kez befl bölümden mezun vermenin heyecan›n›
yaflad›klar›n›, Fakültenin Çocuk Geliflimi
Bölümü’nün de yak›nda mezun verece¤ini
kaydetti. Mezunlar›n, çok zorlu ve uzun bir
süreci tamamlad›klar›n› ve art›k gururla
burada bulunduklar›n› dile getiren Prof. Dr.
Hablemito¤lu; “Aran›zda ifl baflvurusu yapan
arkadafllar var. Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
mezunlar› çok güzel ifllere yerleflecek ve
ailelerinin gö¤sünü kabartacak. Çünkü sektör
bu mezunlara büyük ihtiyaç duyuyor. ‹flsizlik,
daha uzun süre bu grubun sorunu olmayacak”
diye konufltu. Sa¤l›k sektöründeki çal›flma
koflullar›n›n çok güç oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Hablemito¤lu, genç mezunlar›n, hoflgörü
ve flefkat gibi insana özgü özellikleri
tafl›malar›n›, ekip çal›flmas›n›n en iyi
örneklerini sunmalar›n› ve meslek yaflam›nda
daima sevgi ve sayg›y› bulundurmalar›n›
istedi. Prof. Dr. Hablemito¤lu; “‹nsanlar
aras›nda ayr›m gözetmeyin; meslek disiplini

ve kendini yenilemekten uzak olmay›n; ne
olursa olsun insanlara yard›m etmekten ve bu
ülkeyi sevmekten vazgeçmeyin; mesleki
örgütlenmenin hem hak hem de sorumluluk
oldu¤una inanarak meslek örgütlerine üye
olmaktan çekinmeyin” dedi. Genç mezunlar›n,
Cumhuriyetin de¤erlerini koruyarak hizmet
vereceklerine inand›¤›n› belirterek;
“Ümitleriniz, gücünüz hiç eksilmesin; ülkemize
ve kendinize olan inanc›n›z tam olsun, yolunuz
aç›k olsun” diye konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan Fakülte birincisi
Yasemin Ertafl da konuflmas›nda,
Üniversitedeki dört y›l› geride b›rak›p
ö¤renimlerini tamamlaman›n ve hayata
at›lman›n gururunu yaflad›klar›n› söyledi.
Ailelerin ve hocalar›n, gösterdikleri sab›r ve
özverinin, kendilerine çok fley ö¤retti¤ini de
belirten Ertafl, Atatürk’ün kazand›rd›¤› bu
güzel ülkede sa¤l›kl› nesillerin yetiflmesi için
tüm güçleriyle çal›flacaklar›n› kaydetti.

Siyasal Bilgiler
Fakültesi

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi-
Mektebi Mülkiye’yi 2010-2011 akademik y›lda
bitiren mezunlar diplomalar›n› 17 Haziran
2011 tarihinde Fakülte bahçesinde,
fakültelerin dekanlar›, yüksekokullar›n
müdürleri, ö¤retim elemanlar› ve ailelerin
kat›ld›¤› bir törenle ald›. Fakülteyi bu
akademik y›lda 3.78 not ortalamayas›yla
Merve Karatafl birinci, Havvana Metin ikinci
ve Gülce Yüksel üçüncü olarak bitirdi. Dekan
Prof. Dr. Celal Göle, birinciye alt›n, ikinciye
gümüfl, üçüncüye de bronz inek heykeli
arma¤an etti.

Törende bir konuflma yapan Dekan Prof.
Dr. Celal Göle, mezunlar›n hiç flüphesiz
de¤erli ö¤retim üyelerinin eseri oldu¤unu
belirterek; "Dört y›ld›r yapm›fl oldu¤unuz
özverili çal›flmalar›n›z, katk›lar›n›z ve bilgi

birikimleriniz ile mezunlar›m›z› ça¤dafl
bilgilerle donat›lm›fl olarak hayata at›lmaya
haz›r hale getirdiniz. ‹nan›yorum ki, gelecekte
mutlaka ülke yönetiminde söz sahibi olacak
bu gençlerimiz, sizler için birer övünç kayna¤›
olacaklard›r" dedi. "Mülkiyeli" sözcü¤ünün
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar›na
denildi¤ini belirten Prof. Dr. Göle; Siyasal
Bilgiler Fakültesi 19. yüzy›lda Osmanl›
‹mparatorlu¤u zaman›nda e¤itim ve ö¤retime
bafllam›fl; yirminci yüzy›lda ülkemizin e¤itim
ve ö¤retim hayat›nda müstesna bir yer
edinmifltir. ‹flte, sizler de e¤itim yaflam›n›z›
21. yüzy›lda ülkemizin sosyal bilimler
alan›ndaki en güçlü kuruluflu olan
Fakültemizden mezun olarak noktal›yorsunuz.
Sizler de daha önce mezun olan ablalar›n›z ve
a¤abeyleriniz gibi Mülkiyelili¤i en iyi flekilde
özümsemifl bireyler olarak, Mülkiye ve
Mülkiyelili¤in temel felsefesi ve ilkeleri
do¤rultusunda, meslek yaflam›n›zda ister
kamu, isterse özel kesimde görev yap›n,
Atatürk ilke ve devrimleri do¤rultusunda, laik,
demokrat, ayd›n, hukukun üstünlü¤üne ve
insan haklar›na sayg›l›, vatansever, kamu
hukuku bilinci yüksek yöneticiler olarak
hareket etmeli; vatan›m›za ve
cumhuriyetimize sahip ç›kmal›s›n›z" diye
konufltu. ‹yi bir Mülkiyeli’nin, benli¤inde
tafl›d›¤› ve tafl›yaca¤› bu ilkelerden hiçbir
flekilde ödün veremeyece¤ini, mezunlardan
beklentilerinin de bu yönde oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Göle; "‹nan›yorum ki bu bilinç
içerisinde, ülkemizi, bundan sonra da
yönetecek ve daha güzel günlere götürecek
sizler gibi gençler olacakt›r" dedi.

Mülkiyeliler Birli¤i Genel Baflkan› ‹hsan
Feyzibeyo¤lu da bütün mezunlar› Mülkiyeliler
Birli¤i’ne üye olmaya ve seçimlere kat›larak
Mülkiyeliler Birli¤i yönetimine ortak olmaya
ça¤›rd› ve "Hayat›n›zda önceliklerinizi kendiniz
belirleyin" dedi.
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T›p Fakültesi
Üniversitemiz T›p Fakültesi’ni 2010-2011

akademik y›lda bitiren 294 mezun,
diplomalar›n› 24 Haziran 1011 tarihinde
Morfoloji Binas› bahçesinde düzenlenen
törenle ald›. Törene Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, dekanlar,
yüksekokullar›n müdürleri, ö¤retim üyeleri ve
mezunlar›n aileleri kat›ld›.

Fakülteyi bu akademik y›lda Ahmet
Kaderli birinci, Yusuf Ziya fiener ikinci,
Sevilay Buzluk üçüncü, Emin Güngör
dördüncü, Mehmet Öztürk beflinci, Tolga
Akkan alt›nc›, Elif Nazl› Çetinda¤ yedinci,
fieyda Y›ld›r›m sekizinci, Ümit Arman Eflref
dokuzuncu ve Ça¤dafl Topel onuncu olarak
bitirdi.

T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten,
Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü t›p fakültesi
olan Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nin,
kuruldu¤u günden beri topluma hizmet etti¤ini
ve t›p e¤itiminin de dünya standartlar›nda
verildi¤ini söyledi.

Mezunlar›n, geliflmeleri yak›ndan izleyen,
araflt›rmac› ve yarat›c› düflünen hekimler
olarak yetifltiklerini belirten Prof. Dr. Ökten,
doktorlu¤u dünyan›n her yerinde lay›k›yla
yerine getireceklerine emin olduklar›n›
kaydetti. Hekimler ve t›p fakülteleri ad›na baz›
güçlüklerin yafland›¤›n› da belirten Prof. Dr.
Ökten; "Yeni kurulan alt yap›s›
tamamlanmam›fl t›p fakültelerinin çoklu¤u,
Kamu Hastane Birlikler Yasa Tasar›s›, döner
sermaye yerine konulan performans sistemi
gibi bir çok konuda Ankara T›p Fakültesi
olarak topluma uyar›c› ve yap›c›
çal›flmalar›m›z olmufltur ve olmaya devam
edecektir" diye konufltu. 

Ö¤rencilere de seslenen Dekan Prof. Dr.
Ökten; "Bugünden itibaren, yaflamda gerçek
k›lavuz bilimdir ilkesine uyarak, Atatürk ilke
ve ink›laplar› ›fl›¤›nda özgür ve bilimsel

düflünme gücüne sahip ve milletine yararl›
birer hekim olarak varl›¤›n›z› ortaya
koyacaks›n›z. Amaçlar›n›z do¤rultusunda
k›lavuzunuz Cumhuriyetin ayd›nl›k kazan›mlar›
ve bilim olmal›d›r" dedi. 

Dönem birincisi Ahmet Kaderli de
mezunlar ad›na yapt›¤› konuflmada, bugün,
a¤›r bir ö¤renim dönemini tamamlayarak
uzmanl›k sürecine ve hocalar›n her tavr›ndan
biriktirdiklerini toplum sa¤l›¤›na yönlendirme
çabas› içine girecekleri yolun ilk ad›mlar›n›
att›klar›n› söyledi. Kaderli; "Böylesi anlaml› bir
günde, sosyal yaflam›m›za, meslek hayat›m›za
ve dolay›s›yla hekimli¤imizin var olma amac›
olan, insana dair kayg›lar tafl›mak, t›bbiyenin
temeli olan "etik" kavram›ndan ileri
gelmektedir. Önce pratisyen hekimlik ve
sonras›nda uzmanl›¤a giden e¤itim
sürecimizin bir ürünü olan bu yolda, en önemli
arac›m›z ‘bilgi’ olacakt›r. Ulu önder'in ifade
etti¤i gibi bilgi, genç beyinlere insanl›¤›
saymay›, ulus ve ülkeyi sevmeyi, ba¤›ms›z
yaflamay› ö¤retir. Ba¤›ms›zl›k tehlikeye
düfltü¤ünde, onu kurtarmak için tutulmas›
gereken en do¤ru yolu bekleyen okuldur.
Ancak, yurdu ve ulusu kurtarmaya çal›flanlar›n
seçti¤i yolda ve yürüyüflte birer namuslu
uzman, birer onurlu bilge olmak gerekir" dedi.

Ziraat Fakültesi
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’ni 2010-

2011 akademik y›lda bitiren mezunlar
diplomalar›n› 22 Haziran 2011 tarihinde
Fakülte bahçesinde düzenlenen törenle ald›.
Törene, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, ziraat meslek kurulufllar›n›n
temsilcileri, ö¤retim elemanlar› ve mezunlar›n
yak›nlar› kat›ld›.

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak konuflmas›nda, Ar-Ge bütçeleri dünya
ortalamas›n›n çok alt›nda olmas›na ra¤men;
ülkemizin, dünya bilimine en fazla katk›

sa¤layan bilim alan›n›n tar›m ve ziraat
oldu¤unu söyledi. Fakültede ö¤renci odakl›
yaklafl›m›n giderek sistemleflti¤ini,
ö¤rencilerin, yarat›c›l›klar›n› kariyer
günlerinde, ö¤renci kongrelerinde, ö¤renci
bayramlar›nda, üyesi olduklar› ö¤renci
topluluklar›n›n etkinliklerinde, derslerinde,
ödevlerinde dile getirdiklerini belirten Prof.
Dr. Çolak; "Onlar, özgür ve özerk üniversiter
bir anlay›fl›n birer nimeti, mahsulü olarak, fikri
hür, vicdan› hür ve irfan› hür erdemli bireyler
olarak bugün mezun oluyorlar. Bugün hasat
bayram›m›zd›r, hay›rl› u¤urlu olsun" dedi.

Tar›m›n bir hobi olmad›¤›n›, çünkü sa¤l›kl›
g›day›, ürünü elde etmenin, çok sa¤lam bir
bilgi ve ö¤renim ile birlikte sa¤lam bir e¤itim
temelini gerektirdi¤ini kaydeden Prof. Dr.
Çolak; "Tar›m uçsuz bucaks›z bir aland›r.
Tar›m›n bütününü görebilmek ancak rekabette
güçlü ve donan›ml› bir kurumdan mezun olan
sizler için mümkündür. Bu bütünü görebilmek
genifl bir uzgörü ister. Bu uzgörüye sahip
olabilmek ise di¤er meslek ve bilim
disiplinleriyle yard›mlaflmak ve birlikte
çal›flmakla mümkündür. Unutmay›n›z ki tüm
meslek disiplinleri üretmeyi hedefler,
ülkemizin refah› için çabalar, lütfen
yard›mlafl›n›z, birbirinizle ortakl›klar kurunuz.
Farkl› meslek disiplinlerindeki arkadafllar›n›z›n
fikir ve görüfllerine baflvurmak sizi küçültmez
bilakis yüceltir. Mesleki kariyerinizi
gelifltirmek için sürekli bir çaba içinde olunuz.
Bu amaçla lisansüstü ö¤renimi, sertifika
programlar›n›, mesleki seminerleri ve e¤itim
programlar›n› asla kaç›rmay›n›z. Dünyada olan
bitenleri izleyebilmeniz, yeterli bir dil
bilgisiyle mümkündür. Yabanc› dilleri
ö¤rendikçe güzel Türkçemizi daha çok
sevece¤inize ve dilinize sahip ç›kaca¤›n›za
olan güvenim tamd›r" dedi.

Mezunlar ad›na konuflan dönem birincisi
Güney Ak›no¤lu da konuflmas›nda, baflar›n›n,
rastlant›lar›n eseri olmad›¤›n› belirtti.
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Ülkemizin gelece¤i yakalamas› ve gelece¤e iz
b›rakmas›n›n ancak e¤itimle, bilgiyle ve
bilimle olaca¤›n› kaydeden Ak›no¤lu; "Ziraat
Fakültesi ö¤rencileri olarak bizler, ald›¤›m›z
e¤itimle, kazand›¤›m›z bilgi ve beceri ile özgür
düflünmeye önem veren, evrensel de¤erlere
sahip olan, Atatürk’ün bize hedef olarak
gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflmay›
amaç edinen; mesle¤imizin gerektirdi¤i her
alanda topluma öncülük etmek amac›yla
yetifltirildik. Bu amaçla, ülkemizin üretiminde
ve kalk›nmas›nda en ön safhalarda yer
alaca¤›z. Mesle¤imizde söz sahibi olabilmek
için kendimizi daha da gelifltirece¤iz" dedi.
Artan ülke nüfusu, kuraklaflan, verimini
kaybeden tar›m arazileri, azalan içme suyu
kaynaklar›, çevre kirlili¤inin sorun olarak
karfl›m›zda durdu¤unu belirten Ak›no¤lu; "Bu
olumsuzluklar bizlere daha da büyük görev ve
sorumluluklar yüklüyor. Teknolojimizi
gelifltirerek, kendimize güvenerek sab›rla, ülke
sevgisiyle çal›flarak bu zorluklar›n üstesinden
gelece¤imize inan›yorum" diye konufltu.

Konservatuvar
Üniversitemiz Delet Konservatuvar›’n›

2010-2011 akademik y›lda bitiren mezunlar
diplomalar›n› 21 Haziran 2011 tarihinde
Devlet Tiyatrolar› Akün Sahnesi’nde,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
ö¤retim elemanlar› ve ailelerinin kat›ld›¤› bir
törenle ald›. Konservatuvar› bu akademik y›lda
Dans Bölümü Modern Dans Anasanat
Dal›’ndan Öykü Do¤an birinci, Opera-Koro
Bölümü Koro Anasanat Dal›’ndan Ça¤lar
Turan ikinci ve Dans Bölümü Modern Dans
Anasanat Dal›’ndan Sera Özkan üçüncü olarak
bitirdi.

Konservatuvar Müdürü Prof. Serdar Çetin
Aydar konuflmas›nda, Ankara Üniversitesi
Devlet Konservatuvar›’n›n geçmiflinin 12 y›l
olsa da Ankara’da 1936 y›l›nda kurulan ilk

konservatuvar›n ruhu ve heyecan› ile dolu
olan hocalarca kuruldu¤unu ve halen de
heyecan› yaflad›¤›n› ve bu heyecan› yurt
sath›na yayma anlay›fl›n› görev bilmeye
devam etti¤ini, ö¤rencileri de bu ruh ve
anlay›flla yetifltirmenin, birinci görevleri
oldu¤unu belirtti.

Mezunlara da seslenen Prof. Aydar;
“Mesle¤ine sevgi ve sayg› duyan, sanat›n
toplumsal yaflam›n çok önemli parças›
oldu¤unu bilen ve inanan gençler olarak;
kendiniz, çevreniz ve ülkeniz için yapacak çok
fleyleriniz oldu¤unu biliyorsunuz. Bizler de
bunun fark›nday›z ve amac›m›z her zaman,
sizleri donan›ml› ve baflar›l› olarak ülkemizin
sanat yaflam› içerisinde görmektir” dedi.
Mezunlardan, bundan sonra kendilerine
hedefler koyarak yaflant›lar›n› planlamas›,
hedefleri do¤rultusunda disiplinli ve do¤ru
çal›flmas›, bunu yaflam felsefesi haline
getirmesinin kendilerine yeni kap›lar
açaca¤›n› da söyleyen Prof. Aydar;
“Diplomalar›n›z› ald›¤›n›z bugün yaflam
koflusunun daha bafl›nda oldu¤unuzu ve yolun
uzun oldu¤unu ve solu¤unuzu bu kofluya göre
ayarlaman›z gerekti¤ini ve koflu boyunca
yorgunlu¤a ve y›lg›nl›¤a kap›lma lüksünüzün
olmad›¤›n› hat›rlatmak isterim” dedi.

Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu

Üniversitemiz Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’nu bitiren mezunlar,
diplomalar›n› 9 Haziran 2011 tarihinde Rektör
Yard›mc›m›z Prof. Dr. A. Argun Karacabey,
yüksekokul yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve
mezunlar›n ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›.
Tören, bugüne kadar Üniversitemizde pek
rastlanmayan renkli bir olaya sahne oldu.
Beden E¤itimi ve Spor Ö¤retmenli¤i Bölümü
birincisi Cemal Ersin Kaya mezunlar ad›na bir
konuflma yapt› ve törene kat›lan tüm

konuklar›n önünde k›z arkadafl› Simge
Ceylan’a evlenme teklifi yapt›. Yüzüklerini de
konuklar›n huzurunda takan gençlere, törene
kat›lan konuklar alk›fllar›yla destek verdi.

Törende bir konuflma yapan Rektör
Yard›mc›m›z Prof. Dr. A. Argun Karacabey, bu
günün, mezunlar›n oldu¤u kadar aileleri ve
ö¤retim elemanlar› için de önemli bir gün
oldu¤unu söyledi. Bu günün, dört y›ll›k
emeklerin karfl›l›¤›n›n al›nd›¤› bir gün
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Karacabey, baz›
mezunlar›n hemen yar›ndan itibaren zirveye
ç›kaca¤›n›, baz›lar›n›n da bunun için y›llarca
çal›flaca¤›n› ama ne ifl yaparlarsa yaps›nlar,
Ankara Üniversitelilik ruhu, vatan sevgisi ve
Atatürkçülü¤ün hep içlerinde olaca¤›n›
kaydetti.

Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. ‹brahim Tekdemir de Ankara
Üniversiteli olman›n bir ayr›cal›k ve gurur
oldu¤unu, kendisinin bu gururu 35 y›ld›r
tafl›d›¤›n›, bundan sonra yeni mezunlar›n da
tafl›yaca¤›n› söyledi. Prof. Dr. Tekdemir;
"Ankara Üniversitesi ailesine hofl geldiniz.
Sizlerle bundan sonra da hep beraber olmak
istiyoruz" dedi.

Mezunlar ad›na konuflan Cemal Ersin
Kaya ise Cumhuriyetin de¤erlerine ba¤l›
kalarak, Atatürk’ün izinde ve Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu’nun verdi¤i bilgiler ›fl›¤›nda
Türkiye’ye hizmet edeceklerini kaydetti. 

Yüksekokul’da Antrenörlük E¤itimi
Bölümü’nü Yaprak Öncü, Spor Yöneticili¤i
Bölümü’nü de Arif Yüce birinci olarak bitirdi.

Baflkent Meslek
Yüksekokulu

Üniversitemiz Baflkent Meslek
Yüksekokulu’nu 2010-2011 akademik y›lda
bitiren mezunlar diplomalar›n›, 20 Haziran
2011 tarihinde Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nilgün Halloran, ö¤retim elemanlar› ve
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ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›. Bu
akademik y›lda Yüksekokulu Sinem Dal
birinci, Hakan Da¤delen de ikinci olarak
bitirdi.

Törende bir konuflma yapan Rektör
Yard›mc›m›z Prof. Dr. Nilgün Halloran,
ailelerinin üzerine titredi¤i, büyük
fedakarl›klarla yetifltirdi¤i evlatlar›n›n,
Cumhuriyetin önemli bir e¤itim kurumu olan
Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu¤unu,
flimdi onlar için hayat mücadelesinin en zor
k›sm›n›n bafllad›¤›n› söyledi. Mezunlar›n flimdi
ailelerine daha fazla ihtiyaçlar› oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Halloran, mezuniyetin ilk
y›llar›nda belki anne babalar›n› az
arayacaklar›n› ancak zaman geçince ailelerine
daha fazla ba¤lanacaklar›n› kaydetti.
Mezunlar›n yetiflmesinde ö¤retim
elemanlar›n›n büyük çaba harcad›¤›n› da
anlatan Prof. Dr. Halloran, onlara, ülkemizin
çok ihtiyac› olan bir meslek yan›nda sosyal
beceri olanaklar› da sa¤lad›klar›n› belirtti.
Mezunlara da seslenen Prof. Dr. Halloran,
okuldan al›nan bilgilerin hayatta her zaman
yeterli olmayaca¤›n›, hayat boyu ö¤renmeleri
gerekti¤ini kaydederek, sorunlar karfl›s›nda
kendilerine güvenmelerini ö¤ütledi. Prof. Dr.
Halloran; "Cumhuriyet de¤erlerine ba¤l›
kalaca¤›n›za ve onlar› korumak konusunda
sorumlu davranaca¤›n›za inan›yorum. Akl› ve
bilimi rehber kabul edece¤inizi biliyorum. Biz
Ankara Üniversiteliler Atatürk’ün ayd›nl›k
yolundan hiç ayr›lmad›k ve ayr›lmayaca¤›z. Siz
de öyle olmal›s›n›z" dedi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hande
Kökten ise mezunlar için ö¤renme süreci
yaflam boyu sürecek olsa da mesleki e¤itimi
Ankara Üniversitesi’nde alan mezunlar›m›z›n
hep donan›ml› olaca¤›n› söyledi. Mezunlar›n,
gelecekte elde edecekleri baflar›larla
hocalar›n›n yüzünü güldürmesini diledi¤ini de
belirten Doç. Dr. Kökten, buna ra¤men
mezunlar› çok zorlu flartlar›n bekledi¤ini

belirtti ve Mezunlardan Yüksekokulla
ba¤lar›n› koparmamalar›n› istedi.

Mezunlar ad›na konuflan dönem birincisi
Sinem Dal da eser korumada gelecek
kayg›s›ndan ziyade ideallerin olmas›
gerekti¤ini söyledi. Yüksekokul’da, tarihi
eserleri ayakta tutman›n yollar›n›
ö¤rendiklerini, eser koruma ifli yap›l›rken
verilen eme¤in, bazen eseri yapan ustan›n
verdi¤i emekten daha fazla oldu¤unu belirten
Dal, "Ankara Üniversitesi eser koruma
program›ndan mezun oldu¤um için kendimi
çok mutlu hissediyorum. Her problemimizde
kap›lar› hep aç›k tutan hocalar›m›za teflekkür
ediyorum" dedi.

Törende, Muhasebe Bölümü kapat›ld›¤›
için Yüksekokul’dan ayr›lan Yrd. Doç. Dr.
fieref Kavak’a bir plaket verildi.

Beypazar› Meslek
Yüksekokulu

Üniversitemiz bünyesinde 1995’te
ö¤retime aç›lan ve geçen zamanda yeni
programlar›n eklenmesiyle Ankara
Üniversitesi’nin en büyük yüksekokulu haline
gelen Beypazar› Meslek Yüksekokulu 15’inci
dönem mezunlar›n› verdi.

Yüksekokul bahçesinde 2 Haziran 2011’de
düzenlenen mezuniyet törenine Beypazar›
Kaymakam› Mustafa Kaya, Belediye Baflkan›
M. Cengiz Özalp, Ziraat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Ahmet Çolak, Haymana Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. ‹smail A¤›rbafl,
Beypazar› MYO’da uzun y›llar görev yapan
emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. Selahattin
Eraktan, ö¤retim elemanlar› ve mezunlar›n
aileleri kat›ld›.

Ankara Üniversitesi Beypazar› MYO’nun
aç›l›fl›ndan günümüze kadar görev yapan Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal, Beypazar›’nda
yüksekö¤retimin 17 y›ll›k geçmiflini özetleyen
ve gelece¤i noktay› iflaret eden bir konuflma

yapt›. Prof. Dr. Karaçal flunlar› söyledi:
"Gö¤sümüzü kabartan mezunlar›m›z

aras›na bugün yeni arkadafllar›m›z
kat›lmaktalar. Bugün mezun olan
arkadafllar›m›z›n da önceki mezunlar›m›z gibi
baflar›l› olacaklar›ndan eminiz. Böylece
kendileri için çaba sarf eden hocalar›n› mutlu
edecekleri gibi büyük emekler vererek, çeflitli
fedakarl›klara katlanarak onlar› yetifltiren,
okutan annelerine, babalar›na, ailelerine de
büyük mutluluklar yaflatacaklar›ndan eminiz.
Sevgili Gençler, bizim mezunlar›m›zdan iki
beklentimiz var. Birinci beklentimiz,
düflüncelerinizi, ilkelerinizi, görüfllerinizi
özgürce savunabilmenizi, haklar›n›z› uygar ve
cesur biçimde araman›z› istiyoruz. Bunu
yaparken, sizin gibi düflünmeyen insanlara da
sayg› gösterece¤inize de inan›yoruz. ‹kinci
beklentimiz ise mezunlar›m›z›n, ülkemizin ve
insanl›¤›n sorunlar›na duyarl› olmalar› ve
do¤aya sevgi ile sahip ç›kmalar›d›r. ‹nsan
sevgisi ve do¤a sevgisi ile donat›lm›fl
ö¤renciler yetifltirme hedefimizin bu flekilde
yerine getirilmifl olmas›, benim ve çal›flma
arkadafllar›m›z için en büyük k›vanç vesilesi
olacakt›r."

Demirbey kampüsü hakk›nda da bilgi
veren Prof. Dr. Karaçal, projeleri haz›rlanan ve
inflaata bafllama haz›rl›klar› tamamlanma
aflamas›nda olan Demirbey kampüsünün,
önümüzdeki e¤itim döneminin bafllang›c›nda
temelinin at›laca¤›n› söyledi.

Tören; Kaymakam, Belediye Baflkan› ve
mezunlar ad›na okul birincisi Buket Soytürk’ün
konuflmas›, dereceye girenlere ödüllerinin
sunumu ve diplomalar›n verilmesinin
ard›ndan; mezunlar›n, türkü ve flark›larla
mezuniyetlerini kutlamas›yla sona erdi.

Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu

Üniversitemizin en genç birimlerinden
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Elmada¤ Meslek Yüksekokulu’nu 2010-2011
akademik y›lda bitiren mezunlar diplomalar›n›,
6 Haziran 2011 tarihinde, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Elmada¤
Kaymakam› Ejder Sar›çiçek, Belediye Baflkan›
Gazi fiahin, fakülte ve yüksekokullar›m›z›n
yöneticileri, ö¤retim elemanlar› ve mezunlar›n
ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›.

Yüksekokulu bu akademik y›lda Bilgisayar
Programc›l›¤› Bölümü’nden Engin Oral birinci,
ayn› bölümden Ça¤atay Öztürk ikinci ve Büro
Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü’nden Kübra
Teke üçüncü olarak bitirdi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ayhan
fierbetçi, ça¤dafl insan›n, hukuka sayg›l›,
yeniliklere aç›k, sürekli ö¤renmeye istekli,
elefltirel düflünceye sahip, sorunlara duyarl›
ve sorun çözme yetene¤i yüksek olan insan
oldu¤unu belirtti. Elmada¤ Meslek
Yüksekokulu’nun bilimi ve teknolojiyi
kullanan, demokrasiye, insan haklar›na
sayg›l›, erdemli, araflt›ran, sorgulayan, etik
de¤erlere ve milli de¤erlere ba¤l›, Atatürkçü
düflünceyi özümsemifl, bilimin ve akl›n yol
göstericili¤inden ayr›lmayan, dünyan›n her
ülkesinde çal›flabilecek birikime sahip,
sa¤duyulu bireyler yetifltirdi¤ini söyleyen Prof.
Dr. fierbetçi ayr›ca, Yüksekokulun mevcut olan
4 program›n›n yan› s›ra, 2009-2010 e¤itim-
ö¤retim y›l›ndan itibaren Elektronik
Haberleflme Teknolojisi, Bilgisayar
Programc›l›¤› ‹kinci Ö¤retim ve Bilgisayar
Programc›l›¤› Uzaktan E¤itim Program›
bölümleri ile de e¤itim sundu¤unu ve bu y›l
toplam 7 programda mezunlar verdi¤ini
belirtti. 

Dönem birincisi Engin Oral, Rektör Prof.
Dr. Talu¤ ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.
fierbetçi ile birlikte yafl kütü¤üne plaket çakt›.
Yüksekokul Halk Oyunlar› Toplulu¤u’nun
gösterisi ve Elmada¤ Belediye Orkestras›’n›n
çald›¤› müziklerle tören son buldu.

Diploma töreninin ard›ndan, Yüksekokul

ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› "Tafl Ka¤›t Makas
Oyunu Projesi", "Arama Motoru
Optimizasyonu Projesi, "Süreç Kontrollü
Kuluçka Makinesi Projesi" "E-Tweet Projesi"
ve "1200 Watt’l›k Stereo Anfi ve 200 Watt’l›k
K›sa Devre Korumal› Güç Kayna¤› Tasar›m›
Projesi"nden oluflan sergi, tüm konuklar
taraf›ndan gezildi ve proje sahiplerine
hediyeler verildi.

Sa¤l›k Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Üniversitemiz Sa¤l›k Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nu 2010-2011 akademik y›lda
bitiren 190 mezun, diplomalar›n›, 10 Haziran
2011 tarihinde düzenlenen törenle ald›.
Törene, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. N. Yasemin
Yal›m, ö¤retim elemanlar› ve mezunlar›n
aileleri kat›ld›.

Yüksekokulda bu akademik y›lda Anestezi
Program›’ndan Havva Topal birinci, Ortopedik
Protez-Ortez Program›’ndan Hanife Köse ikinci
ve Anestezi Program›’ndan Emine Gencer
üçüncü oldu. Yüksekokulda son olarak aç›lan
programlardan Eczane Hizmetleri Program› da
bu y›l ilk kez mezun verdi. Programdan 13 kifli
mezun oldu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Serap
Alsancak konuflmas›nda, Yüksekokul
bünyesindeki Anestezi, Odyometri, Ortopedik
Protez-Ortez, T›bbi Görüntüleme Teknikleri,
Radyoterapi, T›bbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, T›bbi Laboratuvar Teknikleri ve
Eczane Hizmetleri Programlar›nda toplam 742
ö¤renciye e¤itim verdiklerini söyledi.

Bu ö¤rencilere, baflta T›p Fakültesi olmak
üzere Üniversitemizin çok say›da biriminin
verdi¤i destekle, gelecek vadeden meslek
e¤itimi sunuldu¤unu belirten Prof. Dr.

Alsancak; "Size bilgiye nas›l ulaflaca¤›n›z›n
yollar›n› ö¤rettik. Sizleri Atatürk’ün
gösterdi¤ini yolda, nitelikli ve vatana yararl›
bireyler olarak yetifltirdik" dedi. Mezunlar›n,
iyi bir ö¤renci olman›n yan›nda, sosyal
yönlerinin de geliflti¤ini, tiyatro oynad›klar›n›,
fliir okuduklar›n› belirten Prof. Dr. Alsancak,
mezunlar›n, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine
ba¤l› kalaca¤›na, yarat›c› ve elefltirel
düflünen, kendini sürekli gelifltiren bireyler
olacaklar›na inand›¤›n› kaydetti. Mezunlar›n,
yapacaklar› ifllerle insanlar›n yaflam kalitesini
artt›racaklar›n› vurgulad›. 

Mezunlar ad›na konuflan, dönem birincisi
Havva Topal da ›rk, dil, din fark› gözetmeden
çal›flacaklar›n›, Atatürk’ün izinden
ayr›lmayacaklar›n› söyledi.

Uzaktan E¤itim
Önlisans
Programlar›

Üniversitemiz Uzaktan E¤itim Merkezi’nin
(ANKUZEM) yürüttü¤ü Adalet, Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i, Bankac›l›k ve Sigortac›l›k,
Bilgisayar Programc›l›¤› ile T›bbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan E¤itim
Önlisans Programlar›n› bitiren mezunlar,
diplomalar›n› 25 Haziran 2011 tarihinde
Tando¤an Merkez Yerleflke Rekreasyon
Alan›’nda düzenlenen törenle ald›. Törene,
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. N. Yasemin Yal›m,
ANKUZEM programlar›n› yürüten ö¤retim
elemanlar› ve mezunlar›n aileleri kat›ld›. Bu
akademik y›lda Adalet program›n› Osman
Kaan Kurt, Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
program›n› Volkan Akdeniz, Bankac›l›k ve
Sportac›l›k program›n› fiifa Elmas, Bilgisayar
Programc›l›¤› program›n› Deniz Tatar ve T›bbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik program›n›
Sertan K›nay birinci olarak bitirdi.

Törende bir konuflma yapan Rektör
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Yard›mc›m›z Prof. Dr. N. Yasemin Yal›m,
Ankara Üniversitesi’nin, Cumhuriyetin
kurdu¤u ilk üniversite oldu¤unu, çok köklü
oldu¤unu ama eski olmad›¤›n› söyledi. Ankara
Üniversitesi’nin ça¤dafl, yeni ve yenilikçi bir
üniversite oldu¤unu belirten Prof. Dr. Yal›m,
bu ça¤dafll›¤›n olmazsa olmaz bir yöntemi
olarak uzaktan e¤itim programlar›n›
yürüttü¤ünü kaydetti. Örgün ö¤retime
odaklanm›fl bir üniversite olarak, uzaktan
e¤itimin Ankara Üniversitesi için çok yeni
oldu¤unu, onun için bu programlar›n
mükemmel olmas› için çok özendiklerini ifade
eden Prof. Dr. Yal›m; "Bugün diploma veren
programlar›m›z, Ankara Üniversitesi’nin
birimlerinin ortak çal›flmas› ve anlay›fl› sonucu
ortaya ç›kt›. Ortaya ç›kan iflten gurur
duyuyorum" dedi. Yetiflkin insanlar›n
üniversite e¤itimi almas›n›n bizim
toplumumuzda pek görülmedi¤ini, onun için
bugünkü tablonun daha da önem kazand›¤›n›
belirten Prof. Dr. Yal›m; "Art›k ça¤ de¤ifliyor.
Teknoloji ve zaman alg›s› da de¤ifliyor.
Uzaktan e¤itim henüz yeni olsa da zamanla
örgün e¤itim az›nl›kta kalacak. Uzaktan
e¤itimden bugün mezun olanlar öncü
olacaklar" diye konufltu. Uzaktan e¤itim
programlar›n› bitiren mezunlar›n yapt›¤› özveri
yan›nda, ailelerin de büyük destek sundu¤unu
anlatan Prof. Dr. Yal›m, bu süreçte ailelerin,
zamanlar›ndan, umutlar›ndan, sab›rlar›ndan
çok fley verdiklerini; çok destek sunduklar›n›
belirtti. Bugün mezunlar ve aileleri kadar
mutlu olan bir baflka grubun da ö¤retim
elemanlar› oldu¤unu, bu sistemi özenle
haz›rlay›p yürürlü¤e koymak için u¤raflt›klar›n›,
s›navlara ve yüzyüze e¤itimlere gittiklerini
vurgulad›.

ANKUZEM Müdürü Prof. Dr. Haluk Geray
da bugün çok farkl› bir diploma töreni
yaflad›klar›n›; uzaktan e¤itim ö¤rencilerinin,
örgün e¤itimde bulunanlara göre farkl›
özellikler tafl›d›klar›n› söyledi. Uzaktan e¤itim

ö¤rencilerinin yüzde 50’sinin evli oldu¤unu,
pek ço¤unun çocu¤u bulundu¤unu belirten
Prof. Dr. Geray, ö¤rencilerin bu e¤itime köy ve
kasabalardan dahil olduklar›, okumak için hem
bir iflte çal›flt›klar›n›, hem de eve geldiklerinde
akflamlar› derslerini çal›flt›klar›n›, okumak için
gelirlerinden k›st›klar›n› anlatt›. Uzaktan
e¤itim ö¤rencilerinin, derslerde, örgün
e¤itimdeki ö¤rencilerden daha ilgili
olduklar›n› da belirten Prof. Dr. Geray;
"Mustafa Kemal’in yakt›¤› ayd›nlanma ateflini
Anadolu’nun en ücra köflelerine götürmek, siz
mezunlar›n görevi. Ankara Üniversitesi sizlerle
daha güçlü olacak. Siz, büyük Ankara
Üniversitesi ailesinin art›k bir parças›s›n›z.
Size güveniyoruz; yolunuz aç›k olsun" dedi.

Uzaktan e¤itim programlar›n›n
yürütüldü¤ü Yüksekokullar›n Müdürleri de
mezunlara hitaben k›sa konuflmalar yapt›lar.
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
fiebnem Akipek Öcal, iki y›l önce bafllad›klar›
bir maceray› sonuçland›rman›n mutlulu¤unu
yaflad›klar›n› söyledi. Tüm ders materyallerini
ve çal›flmalar› iki ay içinde tamamlad›klar›n›,
özveriyle çal›flt›klar›n› ve baflard›klar›n›
kaydetti. Adalet Meslek Yüksekokulu örgün
e¤itim mezunlar›n›n her gittikleri yerde
övgülerle karfl›land›klar›n›, flimdiye kadar
hiçbir mezunlar›n›n, kendi iste¤i d›fl›nda iflsiz
kalmad›¤›n› belirten Prof. Dr. Öcal, ayn›
baflar›y› uzaktan e¤itim ö¤rencilerinin de
gösterece¤ine inand›¤›n› vurgulad›.

Beypazar› Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. ‹lhan Karaçal da bütün bafllang›çlar›n
zor oldu¤unu belirterek, zoru baflarman›n
gururunu yaflad›klar›n› söyledi. Uzaktan e¤itim
derecelerinin, örgün e¤itimdekinden daha
yüksek oldu¤unu da kaydeden Prof. Dr.
Karaçal; "Onlar hem annelik, hem babal›k,
hem de geceleri ö¤rencilik yapt›lar.
Kendilerini kutluyorum" dedi.

Elmada¤ Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ayhan fierbetçi de Bilgisayar

Programc›l›¤› e¤itimi verdikleri uzaktan e¤itim
ö¤rencilerini gerçekten iyi yetifltirdiklerini,
Bilgisayar Programc›l›¤› dal›nda çok iddial›
olduklar›n› söyledi.

Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Serap Alsancak da
mezunlar›n›n sa¤l›k sektöründe önemli yeri
olaca¤›n›, bu ifli Ankara Üniversitesi’nin
de¤iflik birimleriyle ortaklafla
gerçeklefltirdiklerini söyledi.

Mezunlar ad›na konuflan dönem birincisi
Serkan K›nay da bugünlere, Ulu Önder
Atatürk’ün izinde hiç yitirmedikleri umut,
heyecan, do¤ru oldu¤una inand›klar› de¤erleri
ve kendilerine olan güvenle geldiklerini
söyledi. K›nay; "Kimi gün yo¤un çal›flmalarla,
kimi gün gülerek, bazen a¤layarak ama hep
azimle, istekle ve baflaraca¤›m›za olan
inanc›m›zla sanal ortamda da olsa bu iki y›l›n
nas›l geçti¤ini anlayamad›k. Ankara
Üniversitesi Uzaktan E¤itim sisteminin ilk
mezunlar› olmak bizler için büyük bir gururdur"
dedi.

Gelifltirme Vakf›
Özel Lisesi

Ankara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
Lisesi’ni bitiren mezunlar diplomalar›n› 28
Haziran 2011 tarihinde Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Vak›f yöneticileri ve
ailelerinin kat›ld›¤› bir törenle ald›. Liseyi bu
e¤itim ö¤retim y›l›nda Elif Naz Ar›kan birinci,
Betül B›y›ko¤lu ikinci ve Asl› Bildirici üçüncü
olarak bitirdi. Ankara Üniversiteliler Derne¤i
ad›na dereceye giren mezunlara birer
arma¤an veren Yekta Güngör Özden y›llar
önce temelini att›klar› bu seçkin ve sayg›n
okuldan mezun olanlar› kutlad›¤›n› belirterek;
"Burada ald›klar› e¤itimle daha da baflar›l›
olacaklar›na inan›yorum. Bundan sonra
gidecekleri üniversitenin, ikinci lise olmad›¤›n›
bilerek, ülkenin yar›n›na yararl› olmak için
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bilim insan› olarak yetiflmeleri gerekiyor.
Atatürk’ün gösterdi¤i yolda bayra¤› devralarak
onu daha da yukar›ya tafl›malar›n› istiyorum"
diye konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan dönem birincisi
Elif Naz Ar›kan da 12 y›ld›r okudu¤u okuldan
ayr›ld›¤› için içinin buruk oldu¤unu, burada
büyüdü¤ünü ve eksikliklerini tamamlad›¤›n›
söyledi. Buradan ald›¤› e¤itimle, hayata
korkmadan at›ld›¤›n› belirten Ar›kan, att›¤› her
ad›mda okulunun ilgisi ve deste¤ini
hissedece¤ini, her girdi¤i kap›dan cesaretle
girece¤ini kaydetti.

TÖMER Mezuniyet
Töreni

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc› Dil
Ö¤retim Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nde
(TÖMER) Türkçe ö¤renen devlet ve hükümet
burslusu yabanc› uyruklu ö¤renciler de 30
Haziran 2011 tarihinde DTCF Farabi
Salonu’nda düzenlenen törenle belgelerini
ald›. Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Milli E¤itim
Bakanl›¤› yetkilileri, ö¤retim elemanlar› ve
yabanc› uyruklu ö¤rencilerimizin kat›ld›¤›
törende, Türkçe ö¤renen ö¤rencilerimiz
taraf›ndan fliirler, sark›lar, halk oyunlar› ve
dans gösterileri sunuldu.
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AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi,
kuruluflunun 66. y›l›nda düzenledi¤i

etkinliklerle, Fakültenin tarihine ayr› bir anlam
kat›yor. Meslekte 30-35-40. y›llar›n›
tamamlayan ö¤retim üyeleri ile 25. y›l›n›
tamamlayan idari personel için ayr› ayr›
törenler düzenlenerek plaket verildi.

Ö¤retim üyeleri için düzenlenen tören 15
Haziran 2011 tarihinde Morfoloji Binas› Ord.
Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans
Salonu’nda düzenlendi. Tören program›nda,
T›p Fakültesi’nin ilk mezunlar› olan 1951
mezunlar› için de ayr› bir plaket töreni
düzenlendi. Fakülteden 60 y›l önce mezun
olan ö¤retim üyelerinden hayatta olan ve
törene kat›labilen 8’i, plaketlerini, Dekan Prof.
Dr. ‹lker Ökten’in elinden ald›. Plaket
törenlerinin ard›ndan ö¤retim üyeleri topluca
foto¤raf çektirerek bu önemli günü
ölümsüzlefltirdiler. Törenlerin ard›ndan, ilk
mezunlar ve di¤er ö¤retim üyelerine yönelik
yemekli bir resepsiyon düzenlendi. 

Meslekte 25 y›l›n› tamamlayan T›p
Fakültesi idari personeli için de 16 Haziran’da
bir tören düzenlendi. 

AAnkara Üniversitesi Uygulama Anaokulu
2’nin, 2010–2011 e¤itim ö¤retim y›l›

y›lsonu gösterisi 3 Haziran 2011’de Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziftt Atölye
sahnesinde gerçeklefltirildi. 

Ailelerin ve birçok davetlinin kat›ld›¤›
gösteride, Orff yaklafl›m›na dayal› müzik
örnekleri ve drama çal›flmalar›ndan sahneye
uyarlanan "Bir Mesaj›m Var Dünya" isimli
oyun sahneye konuldu. Çocuklar›n
yarat›c›l›klar›n›n ortaya kondu¤u bu oyunla

ayn› zamanda kat›l›mc›lara 5 Haziran Dünya
Çevre günü hat›rlat›ld› ve bu konuda tüm
kat›l›mc›lar›n duyarl›l›k kazanmalar›na
yard›mc› olundu.

Y›l sonu gösterisinin sonunda, Ankara
Üniversitesi Sa¤l›k Kültür ve Spor Daire
Baflkan› Prof. Dr. Güven Say›lgan ve Ankara
Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Çocuk
Geliflimi Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Neriman
Aral taraf›ndan mezun olan çocuklara
diplomalar› verildi.

Meslekte 30, 35 ve
40 Y›l›n› Tamamlayan
Doktorlara Plaket

Miniklerin
Y›lsonu Gösterisi
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TTÜB‹TAK-Konuk Bilim Adam› Destekleme
Program› çerçevesinde, ‹spanya-Zaragoza

Üniversitesi Malzeme Mühendisli¤i
Bölümü’nden Prof. Dr. Andre’s Emilio Sotelo
Mieg, 23 May›s-1 Haziran 2011 tarihleri
aras›nda seminerler vermek ve bilimsel
iflbirli¤i yapmak üzere ülkemizi ziyaret etti. Bu
ziyaret kapsam›nda, 23-26 May›s 2011
tarihleri aras›nda Prof. Dr. Bekir Özçelik’in
Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’ndeki
laboratuvar›nda yap›lan çal›flmalara kat›lan
Prof. Dr. Mieg, daha sonra Prof. Dr. M.
Eyyüphan Yak›nc›’n›n konu¤u olarak 26-28
May›s 2011 tarihleri aras›nda ‹nönü
Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Merkezi’nde (IBTAM) ve Prof. Dr. Ali
Gencer’in konu¤u olarak da 29-31 May›s 2011
tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi Ulusal
Süperiletkenlik Araflt›rma Merkezi’nde
(CESUR), "Synthesis and texturing of pure and
doped Bi-2212 superconductors for high
electrical applications" bafll›kl› bir seminer
sundu. Uluslararas› literatür bak›m›ndan
uygulamalarda kullan›labilecek Bi-2212
süperiletkeninin s›v› azot s›cakl›¤›nda
gelifltirdikleri kimyasal yöntemle kritik ak›m
yo¤unlu¤unu yaklafl›k olarak %4500 oran›nda
art›flm›fl olmalar› çok önemli bir geliflme
olarak de¤erlendiriliyor. Ankara Üniversitesi
bünyesinde verilen seminer, birçok lisansüstü
ö¤renci ve aralar›nda Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer, Fizik Bölüm
Baflkan› ve di¤er ö¤retim üyelerinden oluflan
grubun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Prof. Dr.

Andre’s Emilio Sotelo Mieg, seminerin yan›
s›ra, lisansüstü ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri
ile konuflmalar yaparak uluslararas›
iflbirli¤inin önemi üzerinde durdu. Çukurova ve
‹nönü Üniversiteleri ile karfl›l›kl› bilimsel
iflbirli¤i anlaflmas› imzaland› ve Ankara
Üniversitesi ile de karfl›l›kl› bilimsel de¤iflim
program› yap›labilmesi için prensip olarak
mutabakata var›ld›.

Prof. Dr. Andre’s Emilio Sotelo Mieg ve
Prof. Dr. Ali Gencer’in de oldu¤u heyet
Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤’u da ziyaret
etti.

Ziyarette, dünyada giderek önemi artan ve
disiplinleraras› bölümlerden birisi olan
Malzeme Mühendisli¤inin ça¤›m›z›n bilimsel
ve teknolojik geliflimi aç›s›ndan çok önemli
oldu¤u dile getirildi, böyle bir bölümün
gereklili¤inin Ankara Üniversitesi’nin
araflt›rma ve teknoloji üniversitesi olarak
misyonuna uygun olmakla birlikte, ülkemiz
için de art›k kaç›n›lmaz bir durum oldu¤u
de¤erlendirildi. Prof. Dr. Talu¤ ve Rektör
Dan›flman› Prof. Dr. Esin Ak›, Prof. Dr. Andre’s
Emilio Sotelo Mieg’in ülkemizi ziyareti ile
ilgili olarak memnuniyetlerini dile getirerek,
gelece¤in teknolojik uygulamalar›n›n öncüsü
olan Süperiletkenlik çal›flmalar›na sürekli
destek verdiklerini, bu desteklerinin giderek
artaca¤›n› ve uluslararas› iliflkilerle bu alanda
yetiflmifl insan gücünü art›rmak için Avrupa
Birli¤i programlar›ndan yararlan›lmas›
bak›m›ndan bundan sonra da Rektörlük olarak
desteklerinin devam edeceklerini ifade ettiler. 

Zaragoza Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Konu¤umuzdu

Ekvadorlu Foto¤raf Sanatç›s›n›n
Türkiye Sergisi: “Gizli Görüfl”

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi
(ANKÜSEV), Ekvadorlu foto¤raf sanatç›s›
Andrés Hidalgo Espinosa’n›n foto¤raf

sergisine ev sahipli¤i yapt›. Serginin 17
Haziran 2011 günü Ekvador Büyükelçili¤i ile
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çal›flmalar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklafla
düzenledi¤i aç›l›fl kokteyline Latin Amerikal›
Büyükelçiler, diplomatlar, Üniversitemizden
hocalar ve çok say›da ö¤renci kat›ld›.
Kokteylde ülkesi ad›na konuflan Ekvador
Büyükelçisi Augusto Saa Corriere, ülkesinden
bir sanatç›n›n sergisini Ankara’da açman›n
onur verici oldu¤unu ifade etti ve sergiye ev
sahipli¤i yapt›¤› için Ankara Üniversitesi’ne
teflekkür etti. Foto¤raf sanatç›s› Espinosa’da
hem Büyükelçisine, hem Üniversitemize hem
de kat›l›mc›lara teflekkürlerini sunduktan
sonra eserleriyle ilgili k›sa aç›klamalar yapt›.
Aç›l›fl›n son konuflmas›n› yapan Rektör
Dan›flman›m›z Prof. Dr. Esin Ak› da Latin

Amerika ülkeleriyle içinde bulundu¤umuz
iliflkileri memnuniyet verici buldu¤unu ve
Üniversitemizin bu ülkelerle yeni iflbirli¤i
projelerine aç›k oldu¤unu belirtti.

30 Haziran 2011 tarihine kadar
ANKÜSEV’de aç›k kalan serginin ismi "Gizli
Görüfl". Ekvadorlu sanatç› Espinosa sergisiyle
ilgili flunlar› söylüyor: "Gizli Görüfl dijital ve
analog foto¤raf tekniklerinin
kombinasyonunun kullan›ld›¤› yarat›c›
kavramlar›n çeflitlili¤i ile birlikte kaç›n›lmaz
olarak, bir flekilde en derin duygu ve
hislerimize dokunan konularda birçok metafor,
belirsizlik ve referanslar sundu¤um pek de
al›fl›lagelmifl dört kavramsal foto¤raf
serisinden oluflan bir çal›flmad›r. Amaç,
izleyicilerin foto¤raf kompoziyonunun ötesinde
bir fleyler görebilmeye davet etmektir."

VEFAT
Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.

Dr. Adnan Güriz vefat etti. Prof. Dr.
Güriz, 7 Haziran 2011 tarihinde Hukuk
Fakültesi’nde yap›lan tören ve Kocatepe
Camii’nde k›l›nan ö¤le namaz›n›n
ard›ndan Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda
topra¤a verildi.

Prof. Dr. Güriz’e Tanr›’dan rahmet,
kederli ailesine ve tüm hukuk camias›na
baflsa¤l›¤› dileriz. 
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TTayvan’›n önde gelen üniversitelerinden
National Chengchi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Se-hwa Wu baflkanl›¤›ndaki bir
heyet 27-30 Haziran 2011 tarihleri aras›nda
Üniversitemizin konu¤u oldu. Rektörümüz
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile konuk Rektör Prof.
Dr. Wu, iki üniversite aras›nda uzun y›llard›r
var olan akademik iflbirli¤i anlaflmas›n›
yeniledi. Protokole göre her iki üniversite
aras›nda her y›l dört ö¤rencinin karfl›l›kl›
de¤iflimi gerçekleflecek; National Chengchi
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ö¤rencilerine
ayl›k 15 bin Tayvan Dolar› burs verecek,
Üniversitemiz de dört Tayvanl› lisans
ö¤rencisinin d›fl›nda her y›l 2 Tayvanl› yüksek
lisan ve doktora ö¤rencisini kabul edecek.

PProf. Dr. Hüseyin Altafl; YÖK taraf›ndan
birinci s›radaki aday olarak Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl›¤›
görevine atand›.

1989 y›l›nda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan Hüseyin Altafl,
1990 y›l›nda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dal›nda
bafllad›¤› akademisyenlik hayat›na 2009

y›l›ndan itibaren profesör olarak devam
ediyor. 2003-2009 y›llar› aras›nda Türk
Telekomünikasyon A.fi. Yönetim Kurulu
Üyeli¤i ve 2003-2005 y›llar› aras›nda Türksat
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›.

Prof. Dr. Altafl, Borçlar Hukuku, ‹nflaat
Hukuku, ‹mar Hukuku, Medeni Hukuk ve
Telekomünikasyon Hukuku, Miras, ‹stisna ve
‹nflaat Sözleflmeleri alanlar›nda ders veriyor.

Ankara Üniversitesi, Tayvan National
Chengchi Üniversitesi’nin Türk Dili ve Kültürü
Bölümü’nü 20 y›ld›r destekliyor. Her y›l Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültemizden bir ö¤retim
üyemiz ile bir TÖMER okutman› Tayvan’da
görevlendiriliyor. Ö¤rencilerin k›sa süreli
de¤iflimi destekleniyor. Protokol imza
töreninde Konuk Rektör, Ankara Üniversitesi
ile akademik iflbirli¤ine büyük önem
verdiklerini ve bunun geliflerek devam› için
ellerinden geleni yapacaklar›n› belirtti. Konuk
delegasyon, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’ni
ziyaret etti ve Tayvan’da çal›flm›fl olan
ö¤retim üyeleriyle bulufltu. Ayr›ca DTCF
mezuniyet törenine de kat›larak Sinoloji
Bölümü birincisinin diplomas›n› verdiler.

National Chengchi Üniversitesi’yle,

20 Y›ll›k Kesintisiz Akademik
‹flbirli¤i, Yeni Bir Protokolle
Perçinlendi

Hukuk Fakültesi’nin Yeni Dekan›

Prof. Dr. Hüseyin Altafl
Oldu
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Ankara Üniversitesi Yay›nevi Kuruldu

Kiklad Teknesi Suya ‹ndirildi

Kök Hücre Enstitüsü Binas›na Kavufltu

Türkiye’nin ‹lk Akraba D›fl› Doku Bankas› Aç›ld›

EUA-Tam Maliyetlendirme Çal›fltay› Yap›ld›

Bilimsel Metin Destekleme Birimi Aç›ld›

‹ki Ö¤retim Üyemiz TÜBA-Gebip Ödülü Kazand›

Jeopark’›n ‹lk Dura¤› Turizme Aç›ld›

Japonya Prensi Mikasa Üniversitemizdeydi

Manas Üniversitesi’yle Akademik ‹flbirli¤i Anlaflmas› Yap›ld›

Haymana Meslek Yüksekokulu Aç›ld›

CERN’e Tam Üyeli¤e Aday Olduk

Türk-Rus Toplumsal Forumu’na Üye Olduk

Fen Fakültesi Müzesi Aç›ld›

Üniversitemiz Spor Kulübü Yüzücüleri Üç Kupa Getirdi

Ulu Önder Atatürk’ü And›k

Eczac›l›k Fakültesi Yeflil Amfi Yenilendi

Sejong Enstitüsü’yle ‹flbirli¤i Yap›ld›

Bosna Seçiminin Gözlemcisi GAMER Oldu

“Türkiye’de Kad›n Eme¤i” Sempozyumu Yap›ld›

ANKÜDEM Kuruldu

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Yeni Yerine Tafl›nd›

“Yurt ve Dünya” Yeniden Yay›n Hayat›na Girdi

KKTC Cumhurbaflkan› Üniversite Aç›l›fl›m›za Kat›ld›

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Modern Çal›flma Ortam›na Kavufltu

Geride B›rakt›¤›m›z 10 Say›:

Temmuz-A¤ustos 2010

Eylül 2010

Ekim 2010

Kas›m 2010

Aral›k 2010
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Hasan Âli Yücel’i And›k

MKE, Üniversitemizin Bilgi Birikimine Talip Oldu

Ziraat Fakültesi Temel Bilimler Ö¤renim Birimi Aç›ld›

Universiade’de Türkiye’yi Temsil Ettik

Politik Psikoloji Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Kuruldu

Kordon Kan› ve Kök Hücre Bankas› Kuruldu

Beyin Araflt›rmalar› Merkezi Aç›ld›

ODTÜ-URAP’a Göre, Dünyadaki ‹lk 500 Üniversiteden Biriyiz

Türkiye’nin En Büyük Herbaryumu Yenilenmeye Baflland›

Kayakta Befl Alt›n Kazand›k

19 May›s’› CSO Konseri Eflli¤inde Coflkuyla Kutlad›k

Üniversitemiz, EUA ‹zleme De¤erlendirmesinden Geçti

Su Yönetimi Enstitüsü Aç›ld›

Yenilenen G›da Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Aç›ld›

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

18. Kültür Haftas›’n› Kutlad›k

Osmanl› Haritac›l›¤› Sergisi’nin Ev Sahibiydik

“INOVA-Ankara”n›n ‹fl Orta¤› Olduk

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Sulston’u A¤›rlad›k

TÜBA-ODTÜ-AÜ Aç›k Ders Materyalleri Protokolü ‹mzaland›

Engelsiz Üniversite Yolunda Geliflmeler Kaydettik

T›p Fakültesi Laboratuvarlar› Yenilendi

EUA Toplant›s›na Ev Sahibiydik

Lisansüstü E¤itim Çal›fltay› Düzenlendi

Korfboll Tak›m›m›z fiampiyon Oldu

Ocak 2011

fiubat 2011

Mart 2011

Nisan 2011

May›s 2011
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AAnkara Üniversitesi Sa¤l›k Kültür ve Spor
Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak

çal›flmalar›n› yürüten Uygulama Anaokulu 1
ve Çocuk Kulübü’nün e¤itim-ö¤retim
çal›flmalar›, Ankara Üniversitesi Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi Çocuk Geliflimi Bölümü
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Neriman Aral
koordinasyonunda devam ediyor. 

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu
1’de, okul öncesi e¤itimin amaç ve ilkeleri ile
farkl› e¤itim modelleri do¤rultusunda okul
öncesi e¤itim program› uygulan›yor ve bu
program çerçevesinde proje çal›flmalar›na yer
veriliyor.  Bu e¤itim yaklafl›m› do¤rultusunda,
Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1’de
"Giysi Projesi" aile kat›l›m çal›flmalar›na
a¤›rl›k verilerek gerçeklefltirildi ve projenin
her aflamas›na aileler dahil edildi. 

GGiiyyssii  PPrroojjeessiinniinn  ‹‹llkk  AAflflaammaass››
Giysi Projesi kapsam›nda öncelikle aileler

bilgilendirildi. Ö¤retmenler, giysiler
konusunda daha önceden belirledikleri,
çocuklar›n bildikleri ve merak ettikleri
do¤rultusunda konu a¤› oluflturdular. Konu
a¤›na paralel olarak farkl› etkinlikler
planland›.

AAiillee  BBiillggiilleennddiirrmmee  SSüürreeccii  
Proje bafllang›c›nda, çocuklarla birlikte

haz›rlanan kartlar ve bilgi notlar› arac›l›¤›yla
aileler; proje sürecinde kullan›labilecek
materyaller, uygulanacak etkinlikler, geziler,
davet edilecek uzman konuklar, evde ve
okulda yap›lacak aile kat›l›m çal›flmalar›

hakk›nda bilgilendirildi. Proje kapsam›
do¤rultusunda Giysi Projesinin sonunda
yap›lacak sergi hakk›nda da ailelere bilgiler
verildi.

GGiiyyssii  PPrroojjeessiinniinn  ‹‹kkiinnccii  AAflflaammaass››
Bu aflamada terzi atölyesine ve giysi sat›fl

ma¤azas›na gezi düzenlendi, farkl› alanlarda
çal›flan kiflilerin giysileri hakk›nda bilgi
edinebilmek için farkl› meslek gruplar›ndan
uzman kifliler okula davet edildi, çocuklarla
farkl› giysilerin ne zaman giyildi¤ine iliflkin
çal›flmalar yap›ld›, ailelerle karton ve dolgu
bebekler ile el bask›l› tiflörtler ve giysi
tasar›mlar› oluflturuldu, kardefl okula
gönderilmek üzere giysi bankas› kuruldu.

TTeerrzzii  AAttööllyyeessiinnee  vvee  GGiiyyssii  SSaatt››flfl
MMaa¤¤aazzaass››nnaa  GGeezzii

Gezi s›ras›nda çocuklar, kullan›lan araç
gereçlerin ifllevlerini, çok say›da giysinin nas›l
dikildi¤ini, giysilerin dikiminden sat›fla
sunumuna kadar geçen aflamalar›n›n nas›l
gerçeklefltirildi¤ini ve nerede sat›ld›¤›n›
gözlemlediler ve buralarda çal›flanlara sorular
sordular. 

UUzzmmaann  KKoonnuukkllaarr››nn  MMeesslleekklleerriinnee  AAiitt
GGiiyyssiilleerr

Çocuklar›n aile çevresinden belirlenmifl
meslek gruplar›ndan uzman konuklar (doktor,
polis, hemflire, aflç›, eczac›) projenin ikinci
aflamas›nda okula davet edildi. Uzman
konuklar giysileri ile mesleklerinin iliflkisi
hakk›nda çocuklara bilgiler verdi. Çocuklar
uzman konuklara sorular yöneltti.

HHaannggii  GGiiyyssii  NNee  ZZaammaann  GGiiyyiilliirr??
Çocuklar›n geliflimlerine, ilgi ve

ihtiyaçlar›na uygun bir flekilde haz›rlanan
etkinlikler ve aile kat›l›m çal›flmalar› ile hangi
giysinin ne zaman giyilece¤i ile ilgili
fark›ndal›k sa¤land›. Dört yafl grubundaki
çocuklar aileleri ile birlikte ma¤azalara
giderek kendilerine verilen k›rm›z› ve mavi
zarflara ma¤azada gördükleri ve görmedikleri
giysilerin resimlerini yerlefltirdiler. Befl yafl
grubundaki çocuklar ise drama çal›flmas› ile
kar tatili için k›fll›k giysilerle aksesuarlar›n›n

bulundu¤u bavullar›n› haz›rlad›lar. 
KKaarrttoonn  vvee  DDoollgguu  BBeebbeekklleerr
Dört yafl grubundaki çocuklar›n aileleri

evde çocuklar›yla birlikte karton bebekler
oluflturdular. Daha sonra çocuklar bu
bebeklerin gece ve gündüz giyebilecekleri
giysileri tasarlad›lar. Befl yafl grubundaki
çocuklar ise aileleriyle birlikte dolgu bebekler
oluflturdular. Çocuklar bu bebekleri okulda
kukla köflesinde ve farkl› etkinliklerde
kulland›lar.  

GGiiyyssii  BBaannkkaass››
Giysi projesi kapsam›nda çocuklardan,

evde giymedikleri giysilerini temiz bir flekilde
okula getirmeleri istendi. Çocuklar›n
getirdikleri giysilerle giysi bankas›
oluflturuldu. Ayr›ca ailelerin katk›lar› ile Lions
Kulübü, giysi bankas›na giysi ba¤›fl›nda
bulundu. Giysi bankas›ndaki giysiler
Bart›n’daki kardefl okula çocuklarla birlikte
paketlenerek gönderildi.  

EEll  BBaasskk››ll››  TTiiflflöörrttlleerr  vvee  GGiiyyssii  TTaassaarr››mm››
Proje kapsam›nda okulda ailelerle toplant›

düzenlendi. Ailelerle öncelikle tan›flma ve
›s›nma oyunlar› oynand›. Daha sonra okul
velilerinden Sema Ta¤› liderli¤inde "Giysi
Al›rken Nelere Dikkat Edelim" konusu
tart›fl›ld›. Toplant›n›n ard›ndan, dört yafl
grubundaki çocuklar aileleriyle birlikte el
bask›l› tiflörtler yapt›lar. Befl yafl grubunda ise
aileler çocuklarla birlikte giysi tasar›m›
çal›flmas›n› gerçeklefltirdiler. 

GGiiyyssii  PPrroojjeessiinniinn  SSoonn  AAflflaammaass››
Giysi Projesinin sonunda çocuklar›n

haz›rlad›¤› kartlar arac›l›¤›yla aileler sergiye
davet edildi.

GGiiyyssii  PPrroojjeessii  SSeerrggiissii
Sergi aç›l›fl›ndan önce çocuklar istedikleri

kostümlerle ailelerine dans gösterilerini
sundular. Gösterinin ard›ndan veliler sergiyi
gezdiler. Çocuklar ailelerine yapt›klar›
çal›flmalar› anlatt›lar. 

Bu çal›flma Marmara Üniversitesi Ulusal
Okul Öncesi E¤itim Kongresinde bildiri olarak
sunuldu. 

Aile
Kat›l›m
Çal›flmas›”

“
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ANKUZEM’den,
Uzaktan E¤itim Çal›fltaylar›
ÜÜniversitemiz Beypazar› Meslek

Yüksekokulu ve Uzaktan E¤itim Merkezi
(ANKUZEM), 22 Haziran 2011 tarihinde,
Yüksekokul’da "E-Ö¤renme Yaz Çal›fltay›"
düzenledi. Çal›fltayda ANKUZEM’in
önümüzdeki e¤itim ö¤retim y›l›ndaki projeleri
ve iyileflme yönünde yap›lmas› gerekenler
görüflülerek kaydedildi. Çeflitli anketler de
düzenlenen çal›fltay›n çok yararl› oldu¤unu
belirten kat›l›mc›lar, y›lda birkaç kez bu tür

çal›fltaylarda bir araya gelmenin,
ANKUZEM’den ö¤renci ve çal›flanlar›n
beklenti ve memnuniyetlerini art›raca¤›n› dile
getirdiler.

Doç. Dr. Yasemin Gülbahar; "2011 Yaz
Çal›fltaylar› e¤itmen kadrosu aç›s›ndan yararl›
olmufltur, bu nedenle çal›fltaylarda süreklilik
sa¤lanacakt›r. Güncel teknolojilerden
yararlanmak, ö¤rencilerimize zengin bir
ö¤renme ortam› sunmak ve ö¤retimi
bireysellefltirmek ad›na çal›flmalar›m›z
sürmektedir. Mobil ö¤renme ve sunulan
hizmetlerin tamamen elektronik ortama
tafl›nmas›, sunulan hizmetlerin kalitesini
art›racakt›r. Di¤er yandan, ö¤renci ve e¤itmen
memnuniyet sonuçlar› incelenerek olas›
güçlüklerin hep birlikte afl›laca¤›
görüflündeyim" dedi.

Prof. Dr. ‹lhan Karaçal ise; "Çal›fltay
ANKUZEM ile ba¤lar›m›z› kuvvetlendirdi.
Gelece¤e yönelik umutlar›m›z› artt›rd›.

Ö¤rencilere verilmesi düflünülen tablet PC’ler
ve PC’lere yüklenecek e¤itim malzemeleri
projesi oldukça faydal› olacakt›r. Yine
s›navlar›n, ileride online yap›lmas› projesinin
de yararl› olaca¤›n› düflünüyorum. Cep
telefonlar› ile iletiflim de Türkiye’de bir ilk
olaca¤›ndan bu hususta ANKUZEM’i öne
geçirecektir. Yaz›l›, sesli, görüntülü ö¤retim
materyalimizi daha da gelifltirece¤iz" dedi.

Ö¤r. Gör. Ali Baflaran; "Örgün e¤itimdeki
derslerin ve derse davet edilen
konuflmac›lar›n uzaktan e¤itim materyali
haline getirilmesi projesi çok faydal› bir
düflünce. Daha iyiye eriflmek için daha da
umutland›m. ANKUZEM personelindeki
heyecan› gördü¤üm için mutluyum.
Ö¤rencilerimiz için daha iyisini
yapabilece¤imizi hissettik" dedi.

ANKUZEM, benzer çal›fltaylar›, önlisans
program› yürüttü¤ü di¤er yüksekokullarda da
gerçeklefltirdi.

Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar› ile çeflitli birimlerinden, Haziran
2011’de yedisi akademik personel olmak üzere 9 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

Haziran 2011’de
Emekli Olan

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

Prof. Dr. Özay Akan Hepatoloji Enstitüsü 01 Haziran 2011

Prof. Dr. Tomris Türmen T›p Fakültesi 03 Haziran 2011

Prof. Dr. Mehmet Koyuncu Eczac›l›k Fakültesi 06 Haziran 2011

Prof. Dr. Dilek Dinçol T›p Fakültesi 06 Haziran 2011

Prof. Dr. Selim Aslan Veteriner Fakültesi 16 Haziran 2011

Okutman Sinan Can Ayd›n Beden E¤it. ve Spor YO. 16 Haziran 2011

Prof. Dr. Ahmet Duru Pamir Difl Hekimli¤i Fakültesi 29 Haziran 2011

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

Yücel Y›ld›z T›p Fakültesi 16 Haziran 2011

Ahmet Yarar Rektörlük 17 Haziran 2011



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun
düzenledi¤i "Türkiye Minik ve Y›ld›zlar Türkiye
fiampiyonas›", 21-26 Haziran 2011 tarihleri
aras›nda Ankara’da yap›lan play-off
maçlar›yla tamamland›. 10 tak›m›n mücadele
etti¤i turnuvay› Ankara Üniversitesi Spor
Kulübü Minik Tak›m› flampiyon olarak
tamamlad›. fiampiyonada "Buzun Aslanlar›"
ikinci, "Bo¤aziçi Patinaj" üçüncü, "ABBA"
dördüncü ve "Buz Korsanlar›" da beflinci oldu. * Foto¤raflar, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu web sitesinden al›nm›flt›r...

Minikler kategorisinde birinci olan tak›ma 3
bin, ikinci ve üçüncülere 2 bin, dördüncü,
beflinci ve alt›nc› tak›mlara biner TL ödül
verildi.

Müsabakalarda, madalya töreni ve
kapan›fl konuflmas›n› yapan Türkiye Buz
Hokeyi Federasyonu Baflkan Vekili Dr. Ufuk
Ayhan; "Bu çocuklar ülkemizin gelecekte birer
milli gurur kayna¤› olacakt›r" diyerek minik ve
y›ld›z sporcular› heyecanland›rd›.

Minik Buz
Hokeycilerimiz

Türkiye fiampiyonu


