
Ankara’n›n En Büyük 
Çocuk Hastanesinin Temelini Att›k
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Cumhuriyetin Kurdu¤u ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,
Kurtulufl Savafl›m›z›n kahramanl›klar›na ve ac›lar›na yak›ndan tan›kl›k eden T›p
Fakültemizin tarihi Cebeci Hastanesinde yaz aylar›nda anlaml› törenler yafland›.
Uzun y›llard›r özlemi duyulan ve hayata geçirilmesi için büyük emek verilen Çocuk
Hastanesinin temelini att›k. 266 yata¤a ve 5 ameliyathaneye sahip olacak bu
hastanede ça¤dafl t›bbi donan›mla hasta ve aile odakl› bütüncül sa¤l›k hizmeti
sunulacak. 

Cebeci Hastanesi bir baflka mutlulu¤u Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal› Binas›n›n
yenilenerek hizmete aç›lmas›yla yaflad›. Genifl çapl› fiziki yenilenme yan›nda
donan›m aç›s›ndan da önemli güncellemeler yap›ld›. Bunlar aras›nda, Türkiye’nin
en modern Bronkoloji Laboratuar› da bulunuyor. 

Bu süreçte coflkulu ve özverili bir çal›flma gösteren her iki anabilim dal›n›n
akademik ve idari kadrolar›na içtenlikle teflekkür ediyorum. ‹çinde yaflad›klar› tüm
olumsuz koflullara ve haks›z uygulamalara ra¤men kurumlar›n› sahiplenme
duygular›n› ve iç dayan›flmalar›n› koruyan Ankara T›p’l›lar› baflta Dekanl›k
Yönetimi olmak üzere kutluyorum. 

Temmuz ay›n›n son günlerinde Ziraat Fakültemizin genifl yerleflkesinde 1970’lerin
ikinci yar›s›ndan bu yana yap›lan ilk bina olan Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji
Laboratuarlar› (TARB‹YOTEK) binas›n›n aç›l›fl›n› yapman›n gururunu yaflad›k.
TARB‹YOTEK, ülkemizin önemli gen kaynaklar›n›n korunmas› ve tar›ma
kazand›r›lmas› konulu kamu kaynaklar›na dayal› bir projeyle 1997 y›l›nda bafllayan
bir süreç sonucunda gerçekleflti. Türkiye’nin bilgi ça¤› tar›m›yla buluflmas›nda
önemli katk›lar› olaca¤›na inand›¤›m TARB‹YOTEK’in gerçekleflmesinde eme¤i
geçenlere teflekkür ediyor, burada çal›flacaklara baflar›lar diliyorum. 

Ankara Üniversitesi Senatosunda "Cinsel Tacize ve Cinsel Sald›r›ya Karfl› Politika
Belgesi" oybirli¤iyle kabul edildi. Cinsel taciz ve cinsel sald›r›dan ar›nm›fl bir
akademik ortam yaratma yolunda at›lan bu büyük ve anlaml› ad›m›, Üniversite
Yönetim Kurulunda bu konuda çal›flacak bir birim kurulmas›na yönelik yönergenin
kabulüyle pekifltirildi. Senatomuzda kabul edilen ve yüksekö¤renim sistemimizde
bu alandaki öncü giriflimlerden birisi olan bu belgenin gere¤inin eksiksiz hayata
geçirilmesinde hepimizin sorumlulu¤u oldu¤unu düflünüyorum. 

Ankara Üniversitesi Spor Klübü bir Avrupa fiampiyonu ç›kararak tarihi bir baflar›ya
imza att›. H›rvatistan’›n baflkenti Zagrep’te 30 Haziran-03 Temmuz 2011
tarihlerinde yap›lan 23 Yafl Alt› ve Gençler Durgunsu Kano Avrupa
fiampiyonas›nda sporcumuz Mustafa Gülbahar, olimpik bir tekne s›n›f› olan K1
200m yar›fllar›nda Avrupa fiampiyonlu¤u kazand›. Mustafa Gülbahar daha sonra
29-31 Temmuz 2011 tarihlerinde Brandenburg-Almanya’da yap›lan Durgunsu Kano
Dünya Gençler fiampiyonas›nda ayn› mesafede Dünya 5’incisi oldu. Bu sene
Ankara Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu ö¤renime bafllayacak olan
Avrupa fiampiyonu Mustafa Gülbahar’› yürekten kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n›
diliyorum. Bu tarihi baflar›da pay› olan teknik kadromuza ve yöneticilerimize de
teflekkür ederim.

Üniversitemiz ad›na k›vanç veren baflar›lar ve geliflmelere tan›k oldu¤umuz
Temmuz ve A¤ustos aylar›n›n ard›ndan sevgili ö¤rencilerimize kavuflaca¤›m›z, yeni
ö¤rencilerimizi kucaklayaca¤›m›z yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›na girece¤iz. Coflku ve
umutla yeni dönemin haz›rl›klar›n› yapan Ankara Üniversitelileri sayg› ve sevgiyle
selaml›yorum. 

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör

REKTÖRDEN
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ÜÜniversitemiz, Ankara’n›n en kapsaml›
üniversite çocuk hastanesinin temellerini

19 Temmuz 2011 tarihinde att›. Ankara
Üniversitesi Çocuk Hastanesi; Ankara’n›n
çocuk sa¤l›¤› alan›nda tüm sa¤l›k hizmetleri
ve branfllar›n› içeren en büyük üniversite
hastanesi olacak. Ankara T›p-Çocuk
Hastanesi, toplam 266 yatak kapasiteli,
modern t›bbi donan›m›, genifl kapasiteli çocuk
ve yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri, çocuk
acil servisi, ameliyathaneleri, anjiografi
laboratuvar›, görüntüleme ve di¤er
laboratuvar birimleriyle sadece çocuklar› de¤il
ailelerini de hizmetin oda¤› haline getirecek.
Bir y›l içinde faaliyete geçmesi planlanan
hastanede çocuk sa¤l›¤› alan›nda verilecek
tan› ve tedavi hizmetlerinin yan›nda, daha
fazla say›da hekim, uzman ve yan dal uzman›
nitelikli e¤itim alma flans›na kavuflacak. 

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nin ilk
çocuk klini¤i, 1945 y›l›nda Ankara Numune
Hastanesi’nin içinde 36 yatakl› olarak hizmet
vermeye bafllam›flt›. Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› alan›nda özelleflmifl yan dallar›n,
kuruluflunda ve bu yan dal alanlar›nda sa¤l›k
hizmeti, e¤itim ve bilimsel araflt›rmalar›n
gerçeklefltirilmesine öncülük etmiflti.  Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Anabilim Dal› Klini¤i hali
haz›rdaki bina alt yap›s›yla y›lda 100.000’in
üzerinde ayakta, 10.000’in üzerinde yatan
hastaya hizmet veriyor.

Üniversitemizin T›p Fakültesi Cebeci
Yerleflkesi’nde yer alacak hastanenin yap›m›
için düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker
Ökten, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›’n›n eski ve flimdiki ö¤retim üyeleri ile T›p
Fakültesi Krefli’ndeki çocuklar kat›ld›.

Rektörümüz Prof. Dr. Cemal Talu¤, bugün,
uzun y›llard›r özlemle beklenen, u¤runa yo¤un
çaba harcanan bir hayalin gerçekleflmesi
yolunda önemli bir ad›m› att›klar›n› söyledi.
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nin

yetkinli¤ine ve toplumsal sorumlulu¤una
yarafl›r bir Çocuk Hastanesi’nin temellerini
att›klar›n› belirten Prof. Dr. Talu¤; "Rektörlük
olarak bu büyük düfle s›n›rs›z destek
vermemizin, onu hayata geçirebilmek için
sab›rla, kararl›l›kla ve mutlulukla, çaba ve
emek harcamam›z›n en önemli nedeni
kuflkusuz, toplumun gereksinimlerini
karfl›lama konusundaki sorumlulu¤umuzu
yerine getirmektir. Bunun yan›nda,
Fakültemizin en çal›flkan, en üretken Anabilim
Dallar›ndan birinin e¤itim sürecinde, hizmet
sunumunda ve çok say›daki araflt›rmalar›n›
gerçeklefltirmesi s›ras›nda karfl›laflt›¤›
mekânsal ve ifllevsel s›k›nt›lar› çözmeyi
amaçl›yoruz" dedi.

Cebeci Hastanesi’nin, kahraman bir
hastane oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤,
Cebeci Asker Hastanesi’nin 1. Dünya
Savafl›’ndan bafllayarak önemli bir merkez
oldu¤unu, hastanenin, as›l destan›n› Kurtulufl
Savafl›’nda yazd›¤›n›, Halide Edip Ad›var’›n,
"Ateflten Gömlek" adl› eserinde Kurtulufl
Savafl›’n›n kahramanl›klar›n› ve ac›lar›n›
Cebeci Asker Hastanesinde iki baca¤› kesik,
bafl›nda flarapnel parças›yla yatan hariciye
memuru Peyami arac›l›¤›yla anlatt›¤›n›
kaydetti.

Ülkemizin gelece¤ini omuzlar›nda
yükseltecek yeni kuflaklara, sevgili
çocuklar›m›za daha sa¤l›kl› bir yaflam ve
gelecek arma¤an etmek üzere, Türkiye’nin en
ça¤dafl ve en etkin Çocuk Hastanesini
kurduklar›n› belirten Prof. Dr. Talu¤; "At›lan
bu temeli, bir bafllang›ç sayman›z› dilerim.
Cebeci Hastanesi, tafl›makla onur
duydu¤umuz Ankara T›p kimli¤inin, ruhunun
ve felsefesinin oluflumunu sa¤layan ve
besleyen ana kaynakt›r. Bu kahraman
hastanenin her kar›fl›n›, her tafl›n›, her
bitkisini gözeten kapsaml› ve genel bir
yeniden yap›lanma sürecini bafllatmal›y›z.
Cumhuriyet tarihinin en anlaml› hastanesi
olan bu kahraman hastaneyi ayn› zamanda

günümüzde dünyan›n en ileri, en de¤erli ve en
güzel hastanelerinden birisi yapmak, tarihe
karfl› borcumuzdur. Bu hedefe ulaflmak için
hepinizden öneriler gelifltirmenizi,
düflüncelerinizi iletmenizi, düfllerinizi
paylaflman›z› diliyorum. Yeni Çocuk
Hastanemizin ulusumuza, çocuklar›m›za ve
Ankara T›pl›lara hay›rl› olmas›n› diliyorum"
dedi.

T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten
de Cebeci Hastanesi’nin görünümünün, yeni
düzenlemelerle tamamen de¤iflti¤ini söyledi.
Cebeci Yerleflkesinde yeni bir çocuk
hastanesine ihtiyaç oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Ökten; "Bu hastanede, çocuk ürolojisi ve
çocuk cerrahisi gibi tüm birimler ve modern
laboratuvarlar bir arada olacak" dedi.
Anabilim dal›ndaki ö¤retim üyelerinin, yeni
hastane aç›l›nca flu andaki hizmetin iki kat›n›
vererek Fakülteyi yücelteceklerini de sözlerine
ekledi.

Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Semra Atalay da
bugüne kadar yap›lan düzenlemelere ra¤men,
yatak kapasitesi ve alt yap›s› yetersiz mevcut
çocuk hastanesinin gereksinimlerini
karfl›lamad›¤›n› söyledi. Mevcut hastanedeki
hasta odalar›nda banyo ve tuvalet
bulunmad›¤›n›, bütüncül bir hizmet
sunulamad›¤›n›, hastalar›n, yer darl›¤›ndan
dolay› bir arada bulunmas› gereken birimler
aras›nda gidip gelmek zorunda kald›¤›n›
belirterek; "266 yata¤a sahip olacak yeni
hastane, ça¤dafl ve modern bir t›bbi
donan›ma sahip olacak. Hasta ve aile odakl›
bütüncül sa¤l›k hizmeti sunulacak. Bütün
hasta odalar› tek ya da iki kiflilik olacak,
odalarda tuvalet ve banyo da bulunacak.
Anneler refakatçi olarak kalabilecek. 5
ameliyathane bulunacak hastanede
yenido¤an, kemik ili¤i nakli ve radyoloji
birimleri bir arada olacak" dedi.

Ankara’n›n
En Büyük 
Çocuk Hastanesinin 
Temelini Att›k
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ZZiraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
taraf›ndan, ileri bitki biyoteknoloji

tekniklerini de kullanarak ülkemizin önemli
bitki gen kaynaklar›n›n korunmas› ve tar›ma
kazand›r›lmas›n› hedefleyen bir altyap› projesi
olarak Devlet Planlama Teflkilat›’na sunulan
ve 2008 y›l›nda "Ülkemiz Önemli Gen
Kaynaklar›n›n Korunmas› ve Tar›ma
Kazand›r›lmas›" bafll›¤› ile desteklenmek üzere
kabul edilen proje kapsam›nda TARB‹YOTEK
Bütünleflik Tarla Bitkileri Biyoteknoloji
Laboratuvar›, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nin Gümüfldere Yerleflkesinde 26
Temmuz 2011 tarihinde hizmete aç›ld›.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, Türkiye’nin
tar›mda bilgi, teknoloji ve yeni ürünler ile

dünyan›n önde gelen ülkelerinden birisi
olmas› gerekti¤ini, yeni teknolojilerle tar›m›n
çok daha h›zl› geliflti¤ini belirtti.

Prof. Dr. Talu¤ flunlar› söyledi:
"Sanayi tar›m› denen bu dönem, üretimi

çok artt›rd› ama hem do¤al kaynaklar›n
korunmas›, hem de açl›k ve yoksullukla
mücadele aç›s›ndan yeterli olmad›. Dünya
art›k gözünü yeni bir tar›ma dikti. Buna bilgi
ça¤› tar›m› diyoruz. Türkiye’nin yaln›z tar›msal
üretimiyle dünyan›n önde gelen tar›m ülkesi
olmak durumunu aflmas› laz›m. Ülkemizin,
yaln›zca tar›msal üretimi de¤il, tar›mda bilgi,
teknoloji ve yeni ürünler üretimi ile dünyan›n
önde gelen ülkelerinden birisi olmas›
gerekiyor. Bunun için de bugün heyecanla
aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z çal›flma ortamlar›na

ihtiyac›m›z var."
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet

Çolak ise ülkenin önemli bitki gen
kaynaklar›n›n korunmas›n› ve kazand›r›lmas›n›
hedefleyen bir altyap› projesini, fakültelerinin
Tarla Bitkileri Bölümü taraf›ndan 2007 y›l›nda
Devlet Planlama Teflkilat›’na sunduklar›n›
belirtti. Binan›n 24 saat bilime hizmet etmek
için tasarland›¤›n› ifade eden Prof. Dr. Çolak;
"Bu anlamda bir dünya bilim merkezi olmaya
aday" diye konufltu.

Tarla Bitkileri Anabilim Dal› Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Nilgün Bayraktar da
projenin bafl›ndan sonuna kadar emekleri
geçen herkese teflekkür etti. 

TARB‹YOTEK’in, kariyerinde
gerçeklefltirilmifl en önemli projelerden birisi

“TARB‹YOTEK” Hizmete Aç›ld›

Türkiye’nin ‹lk Tam Donan›ml›
Tar›msal Biyoteknoloji Laboratuvarlar› Merkezi
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oldu¤unu belirten Proje Yürütücüsü Prof. Dr.
Cengiz Sancak konuflmas›nda flunlar› söyledi:
"Asl›nda bu bina projesi, binan›n içini
dolduran cihaz projelerinden dolay› 1960’lara
dayan›yor.  Bitki sitolojisi ile bafllayan
biyoteknolojik çal›flmalar›n temeli de¤erli
hocam Prof. Dr. fiahabettin Elçi taraf›ndan
at›ld›. Çal›flmalar ve yat›r›mlara h›z verdi¤imiz
dönem ise 1996 y›l›na dayan›yor. Dönemin
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Cemal Talu¤,
de¤erli meslektafl›m Sebahattin Özcan’a
Üniversitemizin genetik mühendisli¤i
konusunda bir at›l›m içerisinde oldu¤unu
söyleyerek bir proje sunmam›z› bildirdi. 1998
y›l›nda Devlet Planlama Teflkilat› (DPT)
taraf›ndan desteklenen bir proje ile
TARB‹YOTEK’in önemli ölçüde cihaz altyap›s›
olufltu. 2006 y›l›na geldi¤imizde ilginç bir
geliflme daha oldu. Bu kez kadere bak›n ki
dönemin Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Cemal Talu¤, bana ve Sebahattin Özcan
hocaya ‘Bu kadar çal›flma ve yay›n
yap›yorsunuz. Çok say›da eleman yetifltirdiniz.
Ancak, cihazlar hala koridorlarda duruyor.
Çal›flmalar› daha yo¤unlaflt›rmak ve katma
de¤er sa¤layacak boyuta geçirmek için neden
bir altyap› projesi sunmuyorsunuz?’ dedi. Bu
kez 2008 y›l›nda kabul edilen yeni DPT altyap›

projesini sunduk ve az sonra aç›l›fl›n›
gerçeklefltirece¤imiz TARB‹YOTEK binas›n›
tesis ettik. Tasar›m› ve otomasyonu
Üniversitemiz Yap› ‹fllerinin titiz denetimi ile
tamamlanan bu inflaat altyap›s› çok kolay
gerçekleflmedi. Yine baflta Say›n Rektörümüz
olmak üzere, DPT Müsteflar› ve ilgili birim
çal›flanlar›, Ziraat Fakültesi Dekanl›¤› ve Yap›
‹flleri Daire Baflkanl›¤›m›z›n özverili
çal›flmalar›yla inflaat projesinin birçok
bürokratik engeli kald›r›lm›fl oldu.
Huzurlar›n›zda ilgililer ve katk›s›n› flimdi
söylemeyi unuttu¤um kifli ve kurulufllara
teflekkürlerimi arz ediyorum."

Üç katl› olarak infla edilen binan›n zemin
kat›nda moleküler genetik, doku kültürü
laboratuvarlar› ile iklim ve kültür odalar›, 1.
kat›nda bitki ve tohum fizyolojisi, bitki analiz,
sitogenetik, t›bbi bitkiler ve GCMS
laboratuvarlar› ile foto¤raf-film stüdyosu, 2.
kat›nda ise iki adet tam zamanl› konaklamaya
elveriflli oda, toplant› ve servis salonu ile 80
kiflilik konferans salonu bulunuyor.

TTAARRBB‹‹YYOOTTEEKK’’ttee  HHeeddeeff!!
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü eski

altyap›s›yla, 1996 y›l›ndan günümüze kadar
zengin donan›m ve bilim insan› altyap›s› ile

ileri bitki biyoteknolojisini kullanarak önemli
çal›flmalar yürütmüfl, çok say›da bilimsel
makale üretmifl ve uzmanlar yetifltirmifltir.
2005 y›l›na gelindi¤inde özellikle endemik
(yaln›zca ülkemizde yetiflen) ve kritik (nesli
tükenmekte olan) endemik yumrulu ve so¤anl›
(geofit) bitkilerin h›zl› ço¤alt›lmas›nda
teknikler gelifltirilmifl ve korunga ›slah› için
önemli böceklere dayan›kl› hatlar elde
edilmifltir. Geliflmifl çal›flma alan› ve altyap›s›
sa¤layan TARB‹YOTEK ile tüm bu çal›flmalar›
daha ileri götürerek, baflta ülkemiz
biyoçeflitlili¤inin korunmas›, önemli bitki gen
kaynaklar›n›n tar›msal üretime kazand›r›lmas›
ve mevcut kültür bitkilerinin rekabetçi ürünler
olarak gelifltirilmesi hedefleniyor. 
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Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›

Yenilenerek Hizmete Aç›ld›
AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs

Hastal›klar› Anabilim Dal›’n›n, 1971’den
bu yana hizmet verdi¤i binas› yenilenerek
hizmete aç›ld›. 8 Temmuz 2011 tarihindeki
aç›l›fl törenine Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lker Ökten, Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Oya Kayacan ve çok say›da akademisyen
kat›ld›. 

"Fitizyoloji Kürsüsü" ismiyle Prof. Dr.
Nusret Karasu taraf›ndan 1949’da kurulan,
1951 y›l›nda Ankara Numune Hastanesi
alt›nda 200 yatakl› hastane olarak devam
eden, 1956 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’nin Cebeci’deki halen
Gastroenteroloji Bilim Dal›n›n binas›na,
1971’de de flimdi bulundu¤u binaya tafl›nan
Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›’n›n restore
ve tefrifli tamamland›.

Halen 110 yatakla hizmet veren Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal›; dünyadaki
benzerleriyle ayn› özelliklerde yenilenen ve
güncellenen laboratuarlar›yla; tan› ve tedavi
takibinde tam etkinlikle çal›fl›yor. Bronkoloji,

giriflimsel bronkoloji, röntgen, arter kan
gazlar›, solunum fonksiyon testleri, egzersiz
laboratuar› ve rehabilitasyon ünitesi, uyku
laboratuvarlar› bulunan Anabilim Dal›
klini¤inde, KOAH (Kronik Obstrüktif Akci¤er
Hastal›¤›), ast›m, akci¤er kanseri, interstisyel
akci¤er hastal›klar›, pnömoni (zatürree),
tüberküloz (verem) gibi akci¤er hastal›klar›
takip ve tedavi ediliyor. 

Törende bir konuflma yapan  Rektör Prof.
Dr. Cemal Talu¤, yeniden yap›lan çal›flmalarla
yarat›lan ortam›n, çal›flanlar›n düfllerini
gerçeklefltirmelerine olanak sa¤layaca¤›n›
söyledi. Gö¤üs hastal›klar›n›n unutulmaz
hocas› Prof. Dr. Nusret Karasu’nun gelecek y›l
110. do¤um y›ldönümü oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Talu¤, Prof. Dr. Karasu’nun heykelini yap›p
buraya koymak gerekti¤ini belirtti. Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal›’n›n hep ola¤anüstü
insanlar›n yeri oldu¤unu, hep öncülüklerin
yafland›¤›n› da kaydeden Prof. Dr. Talu¤,
Türkiye’nin ilk kad›n bakan› Türkan Akyol’un
da buran›n hocas› oldu¤unu, Prof. Dr.
Akyol’un, ayn› zamanda Türkiye’nin ilk kad›n
rektörü oldu¤unu da anlatt›. Cebeci

Hastanesi’nin önemine de iflaret eden Prof.
Dr. Talu¤; "Buras› hepimiz için çok özel bir
yer. Türkiye’nin en güzel, en fl›k, sa¤l›k
aç›s›ndan en önde gelen hastanesi olmal›d›r.
Yepyeni bir Cebeci yaratmal›y›z ama tarihine
de sahip ç›kmal›y›z" dedi.

Dekan Prof. Dr. ‹lker Ökten de Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal›’n›n 1955 y›l›nda
220 yatakl› olarak hizmete aç›ld›¤›n› ama o
günden beri t›p alan›ndaki geliflmelerin fiziki
anlamda çok say›da de¤iflikli¤i gündeme
getirdi¤ini söyledi. Hastalar›n, tuvalet ve
banyosu olmayan, iki üç kiflinin yatt›¤›
odalarda kalmak istemedi¤ini belirten Prof.
Dr. Ökten, Cebeci Hastanesi de sit alan›
oldu¤u için her türlü tamiratta çok say›da
kurumdan izin almak gerekti¤ini vurgulad›.
Teknolojinin de yenilenmeye ihtiyac›
oldu¤unu, halen 20 y›ll›k cihazlarla hizmet
verdiklerini anlatan Prof. Dr. Ökten, flu anda
hasta say›s›yla oranland›¤›nda 0.38
hemflireleri oldu¤unu oysa bu oran›n 0.80
olmas› gerekti¤ini, hemflire yoklu¤u nedeniyle
baz› birimleri kapatt›klar›n› sözlerine ekledi.

Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Oya
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Kayacan da yap›lan çal›flmalar s›ras›nda
hizmete de ara vermediklerini, tüm personelin
özveriyle çal›flt›¤›n› ama sonucu görünce tüm
s›k›nt›lar›n› unuttuklar›n› belirtti. ‹nflaat
s›ras›nda maddi ve manevi deste¤ini
esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’a
teflekkür ettiklerini kaydeden Prof. Dr.
Kayacan, çok say›da alanda hizmet
verdiklerini ama uzman eksikli¤i bulundu¤unu
da belirtti.

‹nflaatla ve yap›lan çal›flmalarla ilgili bilgi
veren Prof. Dr. Kayacan flunlar› söyledi:

"Restorasyon 2010-2011 e¤itim-ö¤retim
dönemini kapsad›. Bu süre içinde Ö¤retim
Üyeleri Mesleksel Beceri Laboratuvar›nda,
Poliklinik ve laboratuvarlar›m›z Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dal›nda, yatan hasta
hizmeti ise Kalp Merkezi 8. katta hizmet verdi.
Nisan 2011’de art›k binam›z, içinde yaflan›r
hale geldi. Çocuk Hastanesinin yap›m›
bafllayaca¤›ndan dolay› y›k›lacak olan
Mesleksel Beceri Laboratuar› binas›n› h›zla
terk etmeliydik. ‹lk önce Ö¤retim Üyeleri
restore edilen binaya yerlefltiler. Daha sonra
s›ras›yla Laboratuar ve Poliklinikler, Yo¤un

Bak›m Ünitesi, Bronkoloji Ünitesi ve yatakl›
hasta servisi binaya tafl›nd›. Tadilat s›ras›nda
binam›z› akreditasyon kriterlerine uyumlu hale
getirmeye çal›flt›k. Bunun için öncelikle hasta
odalar›m›za tuvalet ve lavabo konularak oda
kap›lar› 110 cm’e geniflletildi. Yo¤un Bak›m
Ünitemizin yeri de¤ifltirildi, daha genifl bir
alanda, klimatizasyonu, hasta bafl› üniteleri,
izolasyon ve drenaj odalar›yla 3. s›n›f Yo¤un
Bak›m Ünitesi özelliklerini sa¤layan modern
bir Solunum Yo¤un Bak›m Ünitesi haline
geldi. Bronkoloji ünitemize TÜB‹TAK, Ankara
Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri ve
Uluslararas› Eflleflmifl Ba¤›fl Projeleri ile temin
etti¤imiz en güncel cihazlar›m›zla donat›lm›flt›.
Bu bölümümüzün de klimatizasyonu,
duvarlar›na kurflun levha döflenmesi ve
tesisat›n›n yenilenmesiyle Türkiye’nin en
modern ve donan›ml› bronkoloji laboratuar›
haline gelmifltir. 

Solunum Fonksiyonlar› Laboratuvar›m›z da
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projesi
yoluyla al›nan yeni cihazlarla en bilimsel
düzeye ulaflm›flt›r. Yeni binaya yeni eflya
yak›fl›rd›. Rektörlü¤ümüzün maddi deste¤i ile

öncelikle hasta ve doktor odalar›m›z, hemflire
ve memur odalar›m›z tefrifl edilmifltir. Bu
konuda kullan›labilir durumda olan
eflyalar›m›zdan yararlanmak için büyük özen
gösterdik. Dünyadaki benzerleriyle bafla bafl
yenilenen ve güncellenen laboratuarlar›m›z
tan› ve tedavi takibinde tam etinlikle
çal›flmaktad›r. Bunlar, bronkoloji, giriflimsel
bronkoloji, röntgen, arter kan gazlar›, solunum
fonksiyon testleri, egzersiz laboratuvar› ve
rehabilitasyon ünitesi, uyku laboratuvar›d›r.
Solunum Yo¤un Bak›m Ünitesi 1997’den beri
solunum yetmezlikli hastalar› hayata
döndürmektedir. Klini¤imizde KOAH (Kronik
Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›), ast›m, akci¤er
kanseri, interstisyel akci¤er hastal›klar›,
pnömoni (zatürree), tüberküloz (verem) gibi
akci¤er hastal›klar› takip ve tedavi
edilmektedir. KOAH ‹zlem ve Sigara B›rakma
Poliklini¤i, ‹nterstisyel Akci¤er Hastal›klar ve
Sarkoidoz Üniteleri hizmet vermektedir.
Ayr›ca, Anabilim Dal›m›z bünyesinde, yan dal
uzmanl›k alan› olarak Allerji ‹mmünoloji Bilim
Dal› 1993’ten beri özel laboratuvarlar› ve
yatakl› ünitesiyle hizmet vermektedir." 
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Araflt›rma Görevlimiz 
Erasmus Büyükelçisi 
AAvrupa ülkeleri aras›nda ö¤renci ve ö¤retim

eleman› de¤iflim program› olan
Erasmus’un 25’inci y›l›, 2012 y›l› boyunca
düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Etkinlikler kapsam›nda Avrupa Komisyonu, her
ülkeden birer ö¤renci ve personeli "Erasmus
Büyükelçileri" olarak, hikayeleri ile birlikte
aday olarak istedi.

Ankara Üniversitesi Erasmus
Koordinatörlü¤ü taraf›ndan hikaye metni ile
önerilen ve Üniversitemizin hem ö¤renim
de¤iflimi hem de staj program› de¤iflimi
kapsam›nda pilot ö¤rencisi olan; ayr›ca halen
Veteriner Fakültesi Erasmus koordinatör
yard›mc›s› görevine devam eden Arafl. Gör.
Dr. Begüm Yurdakök, Ulusal Ajans taraf›ndan

Türkiyedeki Erasmus program›na dahil tüm
üniversiteler aras›ndan seçildi ve Avrupa
Komisyonu’na önerildi. Avrupa Komisyonu
taraf›ndan ise 28 Haziran 2011’de ülkemizi
temsilen, Ö¤renci Erasmus Büyükelçisi olarak
seçildi¤i aç›kland›. Dr. Yurdakök, Erasmus
program›n›n hem Avrupa’da hem de ülke
içinde tan›t›m›n› yapacak. ‹lk etkinlik, Ocak
2012 içerisindeki bas›n toplant›s›yla
gerçeklefltirilecek; bunu, Danimarka
baflkanl›¤›’nda yap›lacak konferans takip
edecek.

Dr. Yurdakök, 6 Temmuz 2011 tarihinde
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’u ziyaret ederek
Erasmus Büyükelçisi unvan›yla yapmay›
planlad›¤› projeleri anlatt›.

AAnkara Üniversitesi bünyesinde "Aç›k ve
Uzaktan E¤itim Fakültesi" aç›lmas›

Senato’da 9 A¤ustos 2011 tarihinde uygun
görülerek, bu karar 2547 say›l› Kanunun 7/d-2
maddesi ve 2809 say›l› Kanunun 3. maddesi
uyar›nca onay için Yüksekö¤retim Kuruluna
sunuldu.

Üniversitemiz bünyesinde Uzaktan E¤itim
(e-Ö¤renim) Fakültesi aç›lmas›na iliflkin
Uzaktan E¤itim Merkezi Müdürlü¤ünün
04/08/2010 tarih ve 02/08/2010 tarih ve
93/305 say›l› Merkez Yönetim Kurulu karar›
ile Akademik Yap›lanma Daimi Komisyonu
taraf›ndan al›nan karar görüflülerek, Senatoda
karara ba¤land›. 

Karar gerekçesinde, gerek dünyadaki
gerekse Türkiye’deki geliflmelerin sonucunda,
Ankara Üniversitesi’nin e-ö¤retim alan›nda
öncülük yaparak, di¤er kurumlara kalite
aç›s›ndan örnek olacak programlar açabilmesi
için yeni fakültenin kurulmas›n›n gereklili¤i
belirtiliyor. Böylece bugünkü da¤›n›k ve çok
parçal› yap›n›n üretti¤i sorunlar›n da
üstesinden gelinmesi hedefleniyor. Bunun
yan› s›ra, yeni fakülte, di¤er fakültelerle
iliflkisi anlam›nda bir karmafl›kl›k
yaratmayacak, çünkü anabilim dallar›
aras›nda di¤er fakültelerin anabilim dallar›
bulunmayacak. Ayr›ca yap›lan araflt›rmalar
yeni fakültenin ö¤renci hedef kitlesinin de var

olan fakültelerin ö¤renci hedef kitlesinden
büyük ölçüde farkl› olaca¤›n› gösteriyor. Bu
araflt›rmaya göre uzaktan e¤itim sistemindeki
ö¤rencilerin yar›s› bir iflte çal›flmak zorunda
oldu¤undan ve kendi bulunduklar› yerleflim
birimlerini b›rakamad›klar› için söz konusu
sistemi seçiyorlar. 

AANNKKUUZZEEMM’’ee  ‹‹llggii  AArrtttt››,,  
KKoonntteennjjaann  DDoolldduu    
Yüksekö¤retim Geçifl S›nav›na bu y›l

girerek 2011-2012 e¤itim-ö¤retim y›l›nda kay›t
yapt›rmaya hak kazanan ö¤renciler, Ankara
Üniversitesi Uzaktan E¤itim Merkezi
koordinatörlü¤ünde yürütülmekte olan
önlisans programlar›na yo¤un ilgi gösterdi. 

Adalet, T›bbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, Bankac›l›k ve Sigortac›l›k, Turizm
ve Otelcilik, Bilgisayar Programc›l›¤› için
belirlenen 640 kontenjan tamam›yla doldu.
Sözkonusu program adlar› ve kontenjan say›s›
flöyle: Adalet önlisans uzaktan e¤itim
program› kontenjan› 140; T›bbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik uzaktan e¤itim
program› kontenjan› 150; Bankac›l›k ve
Sigortac›l›k uzaktan e¤itim program›
kontenjan› 100; Turizm ve Otelcilik uzaktan
e¤itim program› kontenjan› 100; Bilgisayar
Programc›l›¤› uzaktan e¤itim program›
kontenjan› 150. 

Aç›k ve Uzaktan 
E¤itim Fakültesi”
Senato’dan Geçti

“
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Afgan
Heyetinden
Ziyaret 
AAfganistan ‹slam Cumhuriyeti

Yüksekö¤retim Bakan Yard›mc›s› Prof.
Mohammad Osman Baburi baflkanl›¤›ndaki bir
heyet, 5 Temmuz 2011 tarihinde
Üniversitemizi ziyaret ederek Rektör Prof. Dr.
Cemal Talu¤’la bir süre görüfltü. Görüflmede,
Afgan gençlerinin Türkiye’de lisans, yüksek
lisans ve doktora ö¤renimi yapabilmeleri
konusu ele al›nd›.

Yabanc› Ö¤renciler Bu Y›l
“AYÖS” ile Üniversiteli Oldu

YYüksek Ö¤retim Kurulu’nun 2010 y›l›n›n ilk
genel kurulunda ald›¤› kararla, Yabanc›

Uyruklu Ö¤renci S›nav› (YÖS) kald›r›larak yeni
bir düzenlemeye gidildi. Bu yeni düzenleme
kapsam›nda, Ankara Üniversitesi Yabanc›
Ö¤renci S›nav› (AYÖS) , 3 Temmuz 2011
tarihinde, Ölçme ve De¤erlendirme Uygulama
ve Araflt›rma Merkezimiz  (ANKÜDEM)
taraf›ndan yap›ld›.

Üniversitelerin senatolar›nca yabanc›
uyruklu ö¤renci al›m esaslar›n› belirlemeleri
ve uluslararas› geçerli¤i olan s›navlarla veya
kendi bünyelerinde yapacaklar› s›navlar ile
ö¤renci al›m›n› gerçeklefltirmelerini içeren
düzenleme, üniversitemizde uygulamaya

kondu. Üniversitelerin bu ba¤lamda ö¤renci
kabul edebilmeleri için ülkelerin kendi ulusal
s›navlar›, uluslararas› s›navlar, ortaö¤retim
not ortalamalar›, üniversite taraf›ndan yap›lan
s›nav ve benzeri gibi ö¤renci kabulüne iliflkin
esaslar› üniversite senatolar›nca kabul edilen
bir yönerge veya yönetmelik fleklinde
düzenleyerek YÖK’ün onay›na sunmalar›
gerekiyor.

AYÖS;  Ankara (Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi), Azerbaycan-Bakü (Devlet T›p
Üniversitesi), K›rg›zistan-Biflkek (K›rg›zistan-
Türkiye Manas Üniversitesi) olmak üzere üç
ayr› s›nav merkezinde, tek bir oturumda ve
paralel oturumlar halinde (yerel saat

uygulamalar› da dikkate al›narak)
gerçeklefltirildi.

‹ki alt testten oluflan AYÖS’te adaylar,
bunlar›n ilki olan "Temel Ö¤renme Becerileri
Testi"nden ald›klar› puanlarla Üniversitemizde
aç›lan yüksekö¤retim programlar›na
baflvurabilecekler, puanlar›na ve tercihlerine
ba¤l› olarak yerlefltirilecekler. Di¤er alt test
olan "Türkçe Testi"nden elde edilen puanla,
adaylar›n dil yeterlik düzeyi belirlenecek.
Temel Ö¤renme Becerileri Testi 80, Türkçe
Testi 60 olmak üzere AYÖS toplam 140
sorudan olufluyor. Sorular› çoktan seçmeli ve
befl seçenekli olarak haz›rlanan s›nav›n süresi
ise 180 dakika.

Temel Ö¤renme Becerileri Testi, flekil ve
uzay iliflkilerine dayal› 45 ve temel matematik
bilgilerini kullanmay› ölçen 35 sorudan
oluflturulurken, sorular›n okuma gerektiren
k›s›mlar› Türkçe bilmeyen adaylar da dikkate
al›narak Türkçe ve ‹ngilizce olarak yaz›ld›.
Türkçe Testi ise adaylar›n sözcük, cümle,
metin ve dilsel yap›larla ilgili anlama güçlerini
belirleyebilecek biçimde haz›rland›.

Bu y›l Ankara, Bakü ve Biflkek’te
uygulanan AYÖS’e toplam 673 aday kat›ld›.
AYÖS’ün gelecek y›llarda daha da
olgunlaflt›r›lmas›, elektronik olarak
uygulanmas› ve Türkiye ve yak›n
co¤rafyas›nda birçok yüksekö¤renim kurumu
taraf›ndan benimsenen ve geçerlili¤i tan›nan
bir s›nav haline gelmesi planlan›yor. 
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEENNSSUUPPLLAARRIIMMIIZZ

“

1957’de Yozgat’ta doğan Osman Solmazlar;
ilköğretim, lise ve üniversite eğitimini Ankara’da
tamamladı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim
Fakültesi Muhasebe Finansman Anabilim Dalı’nı

1983 yılında bitirdi. 1976 yılından bu yana Ankara
Üniversitesi’nde çalışan Solmazlar, Döner Sermaye
İşletme Müdürü olarak görev yapıyor.

Döner Sermayenin En Büyük
Sorunu Mevcut Yasalar”

Osman
Solmazlar

Döner Sermaye İşletme Müdürü Osman Solmazlar ile konuştuk...

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  ççaall››flflmmaayyaa  nnaass››ll
bbaaflflllaadd››nn››zz??

Liseyi bitirdi¤im dönemde flimdiki gibi
iflsizlik büyük bir problem de¤ildi. Her kurum
kendi gerçeklefltirdi¤i s›navla personel al›m›
yap›yordu. Örne¤in benim girdi¤im s›navda
befl personel al›nacakt›, müracaat edenlerin
say›s› yirmiyi geçmezdi. Ben asl›nda memur
olmak istemiyordum, özel sektör ya da
ö¤retmenlik düflünüyordum. Fakat rahmetli
babam memur olmam› çok istiyordu. Hiç
istemedi¤im için, ‹statistik Enstitüsü’nde ilk
girdi¤im kurum s›nav›na kot pantolon, tiflörtle
gittim, do¤al olarak mülakatta kaybettim.
Ama daha fazla uzatmadan üçüncü girdi¤im
s›navla, 1976 y›l›nda Difl Hekimli¤i
Fakültesi’nde memur olarak bafllad›m.
Görevde ilerleyerek ayn› fakültede döner
sermeye iflletme müdürü oldum. 1999 y›l›nda
üniversitelerde döner sermayeler tek çat›
alt›nda toplan›nca, Kerim Baflkaya iflletme
müdürü olarak atand›, ben de onun yard›mc›s›
olarak görevlendirildim. 2005 y›l›nda da
iflletme müdürü olarak atand›m, o tarihten
itibaren de görevim devam ediyor. Yani 35,5
y›ld›r Ankara Üniversitesi’ndeyim.

ÜÜnniivveerrssiittee  bbiittttiikktteenn  ssoonnrraa  mmeesslleekk
ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyii  ddüüflflüünnmmeeddiinniizz  mmii??

Mezun oldu¤um bölüm, özellikle meslek
liselerinde ö¤retmenlik yapmama imkân
tan›yordu. Ancak ben Ankara Üniversitesi’nde
çal›fl›rken bir yandan da okudu¤um için
üniversiteden ayr›lmad›m. Üniversiteyi
bitirmek idealimdi onu
baflard›m. 

‹‹flfliinniizziinn  ttaann››mm››nn››  yyaappaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Kamu hizmetlerinde devletin özel

bütçesinden bir k›s›m sermaye kullan›larak

“Bazen parayla ilgili

olmayan bir iş

yapmayı

düşünüyorum”
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döner sermaye iflletmesi kurulur ve o
sermayenin çal›flt›r›lmas›yla, tabii
azalt›lmamak kofluluyla, iktisadi iflletme
fleklinde faaliyet gösterir. Bu birim,
Üniversitenin bir tak›m ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, döner sermaye kanunu gere¤ince
belirli birimlerde çal›flan personele yap›lan ek
ödemelerin verilmesi faaliyetlerini
gerçeklefltirir.

DDöönneerr  SSeerrmmaayyee  ‹‹flfllleettmmeelleerrii  üünniivveerrssiitteelleerree
nneelleerr  ssaa¤¤ll››yyoorr??

Döner sermaye iflletmeleri kâr getirdikçe
üniversitenin faaliyetleri o oranda artar. T›p
Fakültesi ve Difl Hekimli¤inin hasta
tedavilerinden do¤al bir gelirleri var. Fakat
bunlar›n d›fl›ndaki di¤er fakültelerimizde,
birimlerimizde yap›lacak herhangi bir
faaliyetin gerçeklefltirilmesinde döner
sermayenin katk›s› çok büyüktür. Bilimsel
araflt›rmalarda malzeme ihtiyaçlar›ndan,
personel ödemelerine kadar tüm
gereksinimleri karfl›lamaya yard›mc› olunuyor.

ÜÜnniivveerrssiitteenniinn  bbiirr  ttüürr  kkaassaass››  nniitteellii¤¤iinnddee  mmii??
Devletin verdi¤i bütçe haricinde,

üniversitenin bir nevi kendi kasas› diyebiliriz. 
PPeekkii  ggeelliirrii  nneerreeddeenn  ggeelliiyyoorr??
T›p Fakültesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesi

d›fl›nda, döner sermaye faaliyeti yürüten 35
birimimiz var. Örne¤in Mühendislik
Fakültesi’ndeki ö¤retim üyelerimizin özel
sektörün ya da kamunun talepleri
do¤rultusunda yapt›klar› analizler var. Elbette
ki bir bedel karfl›l›¤›nda bu hizmet veriliyor.
Ziraat Fakültemize ba¤l› iflletmelerimiz var,
üretimi yap›lan ürünler var, bunlar döner
sermaye faaliyeti ad› alt›nda
yürütülüyor.TÖMER ve ANKÜSEM gibi
merkezlerimiz e¤itim hizmeti sunuyorlar.
Hocalar›m›z dan›flmanl›k hizmeti veriyor. Bu
faaliyetler döner sermaye iflletmesinin
gelirleri aras›nda. 

AAkkaaddeemmiikk  hhiizzmmeettlleerrddeenn  eellddee  eeddiilleenn  kkâârr
yyiinnee  bbiilliimmsseell  ççaall››flflmmaallaarraa  mm››  aayyrr››ll››yyoorr??

Elde edilen gelirden, öncelikle o faaliyeti
yürüten akademisyenlerimize yasa gere¤i
belirlenen miktarda ödeme yap›l›yor. T›p
Fakültesi’nde ise fakültenin geneli dikkate
al›n›yor yani idari personel de do¤al olarak bu
ödemelerden faydalanabiliyor. 

KKaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››nn››zz  ssoorruunnllaarr  nneelleerr??
Döner sermayenin en büyük sorunu

mevcut yasalar, özellikle de ek ödemelerle
ilgili yasalar. Bu ek ödemelerden herkes
yararlanmak istiyor ancak, yasa gere¤i

yaln›zca döner sermaye faaliyeti yürüten
birimlerde görevli idari personele verilebiliyor.
Bunun d›fl›nda da döner sermayeden e¤itimle
ilgili ihtiyaçlar› karfl›lamada
paray› harcarken çok s›k›nt›
çekiyoruz. Tabii ki belli bir disiplin
alt›nda olmal› ama bir tak›m
esneklikler de sa¤lanmal›. Örne¤in,
e¤itim hizmeti al›m ihalelerine bizler
girebiliyoruz. Bu ihalelerde özel
sektörden istenilen tüm flartlar,
evraklar bizden de isteniyor. Oysa
bizler kamu kurumlar›y›z, özel iflletmelerden
istenen, ticaret odas›na kay›tl› oldu¤una dair
belge bizden de isteniyor, bunun mümkünü
yok. Bütün bunlar› aflmaya çal›fl›yoruz ama
zorlan›yoruz. Üniversite döner sermayelerine
kendi kazand›klar› paray› harcarken biraz daha
esneklik tan›nmal›. 

SS››kk››  ddeenneettlleenneenn  bbiirr  bbiirriimmssiinniizz  ssaann››rr››mm……
Her sene Say›fltay taraf›ndan çok s›k›

denetimimiz yap›l›r. Bu zamana kadar bir
sorunla karfl›laflmad›k. 

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nniinn  ddii¤¤eerr
üünniivveerrssiitteelleerrddeenn  ffaarrkk››  nnee??

Üniversitemiz en fazla döner sermaye
faaliyet alan› olan üniversitelerden bir tanesi.
Çok çeflitli faaliyetlerimiz var. 

KKâârrll››ll››kkttaa  TT››pp  FFaakküülltteessiinniinn  eettkkiissii  nnee??
Genel kan›n›n aksine özellikle son y›llarda

t›p fakülteleri kârl›l›ktan öte zarar eden
kurulufllar haline geldi. Orada tedavi edilen
hastalar›n ücretlerini Sosyal Güvenlik Kurumu
ödüyor ve o ücretler de çok düflük. Hastan›n
tedavi maliyeti artmas›na karfl›n, al›nan ücret
azald›. Tedavi ücretlerindeki art›fllar %5 ise

hastan›n maliyetindeki art›fl %10’un üzerinde.
Bu tüm üniversite hastaneleri için büyük bir

sorun. 
BBiirriimmddee  kkaaçç  ppeerrssoonneell

ççaall››flfl››yyoorr??
Döner sermaye

merkezde 25 personel
çal›fl›yoruz. 35 birimin
faaliyetleriyle ilgili tüm
iflleri bizler yürütüyoruz. 

HHeemm  yyaassaallaarrllaa  hheemm
ddee  rraakkaammllaarrllaa  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz,,  hhaannggiissii  ddaahhaa

rriisskkllii??
‹kisi de ayn› oranda riskli. ‹flinize

odaklanmazsan›z ufak bir rakam hatas›
yapabilir ya da yasada bir maddeyi
atlayabilirsiniz, bu da büyük sorunlarla
karfl›laflman›za yol açabilir. 

YYoorruuccuu  bbiirr  iiflfliinniizz  vvaarr,,  eemmeekklliilliikkllee  iillggiillii
ddüüflflüünncceenniizz??

Yafl çoktan geçti ama flimdilik ayakta
oldu¤um sürece devam etmeyi düflünüyorum.
Ama zaman zaman parayla ilgili olmayan bir
ifl yapmay› düflünüyorum. 

3355  yy››llddaann  ffaazzllaa  ssüürree  ççaall››flfltt››¤¤››nn››zz  AAnnkkaarraa
ÜÜnniivveerrssiitteessii  ssiizziinn  iiççiinn  nnee  iiffaaddee  eeddiiyyoorr??

Benim bir parçam gibi oldu. Ömrümün
uzun y›llar›n› burada geçirdim, evimden daha
çok zaman geçiriyorum. 1977’den bu seneye
kadar bu kampüste çal›flt›m. Buray› da çok
seviyorum. 

SSoonn  oollaarraakk  ppaarraa  iinnssaann››  bboozzaarr  mm››  ssiizzccee??
Bozar. Özellikle çok paraya sahip olmak,

insan karakterinde mutlaka bir de¤iflime yol
aç›yor bence. 

“Döner sermaye

işletmeleri kâr

getirdikçe

Üniversitenin

faaliyetleri

o oranda artar”

“Üniversitemiz, en

fazla döner sermaye

faaliyet alanı olan

üniversitelerden

biri”
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

1972 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Cangir,
ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da, üniversiteyi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Ankara
Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
alanında, İngiltere Exeter Üniversitesi'nde ise Kamu
Yönetimi ve Kamu Politikası alanında yüksek lisans yaptı.
Doktora çalışmasını da Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi ( Yönetim Bilimleri) alanında

tamamladı. Meslek hayatına İçişleri Bakanlığı'nda
Kaymakam Adayı olarak başlayan Cangir, Ayrancı
Kaymakam Vekilliği, Gönen ve Gerger Kaymakamlığı ve
Sivas Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra,
2007 yılında İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişliği
görevine atandı. 2009 yılında Mülkiye Başmüfettişi olan,
2010 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı
görevine atanan Cangir; halen AB Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı olarak görev yapıyor. 

Dr. Mehmet
Cangir

Ankara Üniversitesi’nin
‹nsana Misyon Yükleyen 
Bir Taraf› Var”

“

ÜÜnniivveerrssiittee  yy››llllaarr››nnaa  kkaaddaarr  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
yyaaflflaamm››flflss››nn››zz..  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaann  ssoonnrraa  AAnnkkaarraa’’yyaa
aall››flflmmaakk  nnaass››lldd››??

Esas›nda zor ancak Ankara’ya al›flt›ktan
sonra da, Ankara’n›n kendine özgü, insan›
cezbeden yönleri var. ‹çimde hiçbir zaman
‹stanbul sevgisi ölmedi, ‹stanbul’a ayr› bir
ba¤l›l›¤›m var. Ankara’da hem ö¤renci
yaflant›m hem de meslek yaflant›mda
bürokrasinin merkezi olmas› bak›m›ndan,
düzenli bir kent olmas›n›n avantajlar›n›
yaflad›m.

MMüüllkkiiyyee  bbiilliinnççllii  bbiirr  tteerrcciihh  mmiiyyddii??
‹yi bir dereceyle Mülkiye’yi kazanm›flt›m.

‹stanbul Bo¤aziçi Üniversitesi’ni de tutuyordu
puan›m ama sosyal bilimlere ait, entelektüel
dünyam› en iyi zenginlefltirecek okulun Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
olaca¤›na inanm›flt›m. Bilinçli bir tercih
diyebilirim, insana yöneticilik kariyeri de
sa¤layan bir okuldu. Umdu¤umu da buldum. 

KKaayymmaakkaammll››kk  yyaapptt››¤¤››nn››zz  yy››llllaarr  kkaarriiyyeerriinniizzee
nneelleerr  kkaatttt››??

Bürokratik yaflama Kaymakam olarak
bafllam›fl olmam›n, bana çok büyük art›lar
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Ülkemizin taflras›n›,
di¤er illerini bilmiyordum. Bir yerin, turistik
gezilerle ö¤renilebilece¤ini de
düflünmüyorum. Kamuda yöneticili¤i tüm
fonksiyonlar›yla icra edebilece¤iniz çok az
meslekten bir tanesi kaymakaml›k. Bu yönüyle
yöneticili¤in ne oldu¤unu ö¤reniyorsunuz. Size
sa¤lad›¤› önemli bir art› daha var; ülke
insan›n› yerinde tan›yabiliyorsunuz.
Ankara’da ald›¤›n›z bir karar asl›nda 81
vilayeti de etkiler, bunun çok fazla
gözetilmedi¤ine dair genel bir elefltiri vard›r.
Ankara’daki bir bürokrat ülkenin genel
koflullar›n› bilmiyorsa, al›nan karar›n
uygulanabilirli¤i her zaman sorgulan›r
olacakt›r.

MMüüllkkiiyyeellii  oollmmaann››nn  kkaarriiyyeerriinniizzee  ggeettiirrddii¤¤ii
aarrtt››llaarr??

Ankara Üniversitesi’nin insanlara misyon
yükleyen bir taraf› vard›r. Ankara
Üniversitesi’nde kamu yönetimi okuyorsan›z,
zaten kafan›zda kaymakaml›k, valilik vard›r,
uluslararas› iliflkiler okuyorsan›z diplomat
olmak vard›r. Bu misyonla birlikte ciddi bir
e¤itim al›nca do¤al bir yönlenmeniz oluyor bu
alanlara. Mülkiye "devlet adam›" misyonuyla
yetifltiren yegane okuldur diyebiliriz.
Kaymakaml›k özeline bakt›¤›n›z zaman, birçok
okulun kaymakaml›k s›nav›na girme hakk› bile
yoktu. Okullar›n yükledi¤i misyonun, verilen
e¤itimle efl de¤er önemde oldu¤unu
düflünüyorum. Üniversitenin insana bir ufuk
açmas›, bir özgüven afl›lamas› çok önemli.
Mülkiye özelinde, mezun olan ö¤renciler de
sizin için birer referans oluyor. Çok önceleri
mezun olan isimleri devletin çok önemli
makamlar›nda görmek, ö¤renciyken müthifl bir
özgüven sa¤l›yor. 

AABB  GGeenneell  SSeekkrreetteerrllii¤¤ii  flfliimmddii  bbiirr  BBaakkaannll››kk..
‹‹flfllleeyyiiflflttee  nnaass››ll  bbiirr  ddee¤¤iiflfliikklliikk  oollaaccaakk??  

Baflbakanl›¤a ba¤l› Avrupa Birli¤i Genel
Sekreterli¤i flimdi Avrupa Birli¤i Bakanl›¤›
oldu. Bu de¤ifliklikle birlikte bizlerin de unvan›
de¤iflti. Tabii Bakanl›k olmam›z,
hükümetimizin Avrupa Birli¤i’ne göstermifl
oldu¤u önemi gösteriyor. Avrupa Birli¤i süreci
ülkemiz için çok büyük önem tafl›yor. Avrupa
Birli¤i Genel Sekreterli¤i iken de müzakere
sürecini yürüten kurumduk, flimdi yine bizler
yürütece¤iz. Yetkilerimiz, görevlerimiz,
sorumluluklar›m›z büyük ölçüde paralellik arz
ediyor fakat müstakil icrac› Bakanl›k olmak,
omuzlar›m›zdaki yükü artt›ran bir husus. 

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii  hheeddeeffiinnee  nnee  kkaaddaarr  yyaakk››nn››zz??
Bu zor bir soru. Geçen y›l yeni bir Avrupa

Birli¤i stratejisi ortaya koyduk. Bu dört ayakl›
stratejiyi inceledi¤iniz zaman, ülkemizi ça¤dafl
demokratik modern ülkeler standartlar›n›n
üstüne ç›karmay› hedefleyen bir strateji
oldu¤unu görebilirsiniz. Bu strateji Avrupa
Birli¤i hedefini kendili¤inden bize
yakalatacakt›r. Çünkü bu sadece tek tarafl› bir
süreç de¤il, karfl›da da 27 üyeli Avrupa Birli¤i
var. Her bir fas›l aç›l›rken bu ülkelerin
tamam›n›n onay›n› almam›z gerekiyor. fiu
anda Güney K›br›s ile alakal› t›kanmaya neden
olan birtak›m hususlar var. Fakat bu foto¤rafa
bak›p da Çetin Altan’›n tabiriyle "enseyi
karartmaya gerek yok". Bu yüzden biz fas›llar
aç›lsa da aç›lamasa da bütün fas›llar aç›lm›fl
gibi çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz, bu siyasi
blokajlar kalkt›¤› zaman birçok fas›lda çok
önemli haz›rl›klar› zaten gerçeklefltirmifl
olaca¤›z. Kamuoyunda Avrupa Birli¤i’ne üyelik
salt siyasi konulara odakl› olarak
de¤erlendiriliyor. Oysa ki, Avrupa Birli¤i
müktesebat› dedi¤imiz fley 100 bin sayfay›
aflan bir müktesebat. Günlük yaflam›m›z,
teknik, insani o kadar çok hususu ilgilendiriyor
ki, biz bunlar› bir yandan uyguluyoruz. Tabii ki
amac›m›z Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik, ama bu
süreç en az sonuç kadar önemli. 

SSüürreecciinn  uuzzaammaass››  AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii  kkoonnuussuunnaa
kkaammuuooyyuu  iillggiissiinnii  aazzaalltttt››  mm››??    

AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir ile konuştuk...
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Siz kiflisel yaflam›n›zda bile bir konuyu
hep ayn› yo¤unlukta gündeminizde
tutamazs›n›z. 2005 y›l›ndan bu yana çok
önemli reformlar yap›ld›, halen
de yap›lmaya
devam ediyor, fakat
süreç az önce
bahsetti¤imiz
nedenlerle uzad›¤›
için insanlar›n bu
konuya ayn› ilgi
düzeyini muhafaza
etmek de mümkün de¤il.
Ama devlet hayat›nda bu
böyle de¤il. Biz ayn›
gündem yo¤unlu¤uyla çal›flmaya devam
ediyoruz. Bu konuda yap›lan anketlerde,
insan›m›z›n Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤i çok büyük
oranda istedi¤ini görüyoruz. 81 ilimizde
"‹llerimiz AB’ye Haz›rlan›yor" program›n›, AB
sürecinde valiliklerin etkinli¤ini artt›rma
çal›flmalar›n› bafllatt›k. Art›k her ilimizde
AB’den sorumlu bir vali yard›mc›s› var. Vali ya
da vali yard›mc›s› baflkanl›¤›nda her üç ayda
bir toplanan Avrupa Birli¤ine uyum, dan›flma,
yönlendirme kurullar› var. Kamu, yerel, sivil
özel ortakl›¤› diyoruz biz bu kurullara. Bu
kurullarda il müdürleri, kamu yöneticileri,
yerel yönetim temsilcileri, üniversite
rektörleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum
kurulufllar› var. Bu çal›flmalarla, AB
konusundaki fark›ndal›¤› 81 ilimize tafl›may›
amaçl›yoruz ve çok önemli sonuçlar da elde
ettik.   

KKookkoorreeçç  ttaarrtt››flflmmaallaarr››nnddaann  ffaarrkkll››  oollaarraakk

hhaayyaatt››mm››zzddaa  nneelleerr  ddee¤¤iiflfleecceekk??
Sürecin kendisi zaten bir de¤iflim süreci.

35 tane fasl›m›z var, bu fas›llar› kapatt›¤›n›z
zaman zaten Avrupa Birli¤i’nin bu
alanlardaki standartlar›n› yakalam›fl
oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da
sürekli geliflen kriterler olacak elbette
ama as›l de¤iflim bu süreçte yaflan›yor.
‹çti¤imiz sudan, soludu¤umuz havaya
kadar her alanda çok daha kaliteli bir
yaflam standard›n› yakalamak için
çal›fl›yoruz. 

AATTAAUUMM’’llaa  iiflflbbiirrllii¤¤iinniizz??
ATAUM’la Prof. Dr. Ça¤r› Erhan

Hocam›zla çok s›cak diyaloglar›m›z var.
Onlar›n yönetim kurulunda bizden bir
baflkan›m›z veya bir müsteflar yard›mc›m›z
bulunuyor. Yapt›¤›m›z çal›flmalarda onlardan
destek istiyoruz, her konuda yak›n iflbirli¤imiz
devam ediyor. 

YYuunnaanniissttaann’’ddaakkii  kkrriizz  AABB’’nniinn  ggeelleeccee¤¤iinnii
nnaass››ll  eettkkiilleerr??

Bu durumun AB’nin kendi içinde de
yaratt›¤› önemli bir karamsarl›k tablosu var.
‹spanya, Yunanistan, Portekiz gibi
pek çok ülkeyi içine alan bir
ekonomik kriz söz konusu. Fakat
biraz da kurumlar›n sa¤laml›¤›n› bu
tarz krizler hem oluflturuyor, hem
besliyor. Kurumlar bu sorunlar›
aflarak ilerleyemiyorsa daha güçlü
hale gelemiyor zaten. Türkiye’nin
önemini ve rolünü de bu vesileyle bir
kez daha göstermifl oluyoruz. Avrupa’n›n
yafllanan ve yavafl büyüyen ekonomisine,

ülkemizin h›zl› büyüyen ve genç nüfusu büyük
bir ekonomik dinamizm katacakt›r. Çünkü flu
anda dünyan›n ekonomisi en büyük 16.
ülkesiyiz. Sadece ekonomik dinamizm de¤il,
Türkiye’nin kataca¤› çok fley var Avrupa
Birli¤i’ne. Türkiye Avrupa Birli¤i’nin karar
organlar›nda yer alan, bu bölgenin merkez
ülkesi olarak AB’ye üye olacak. Biz 3. Ligde
flampiyonlu¤a oynamak yerine, 1. Ligde üst
s›ralarda yer almak için AB’ye üye olmak
istiyoruz.

AAllmmaannyyaa--FFrraannssaa’’nn››nn  EEuurroo  kkoonnuussuunnddaakkii
iiflflbbiirrllii¤¤ii  nnaass››ll  ssoonnuuççllaann››rr  ssiizzccee??

Sorunu çözmek zorundalar aç›kças›.
Almanya ve Fransa, Avrupa Birli¤i’nin iki
motor gücü. Almanya esas›nda son zamanlara
kadar, özellikle ekonomi politikalar›n›n
belirleyicili¤inde de her zaman temel aktör
olmufl bir ülke. Çünkü Almanya, AB ç›karlar›n›
kendi milli ç›karlar›yla en çok
özdefllefltirebilmifl olan ülkedir. Fakat art›k
özellikle Yunanistan’daki krizle birlikte, Alman
kamuoyu da "Neden bizim cebimizden gidiyor,

kendi vergilerimizle baflka bir
ülkeyi mi finanse ediyoruz"
alg›s› var. Haks›z da de¤iller
bence. 

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

iizzlleenniimmlleerriinniizz??
Çok d›flar›dan da bakmam

gerekmedi aç›kças›, yüksek lisans›n ard›ndan
doktora dönemi, sürekli okulla ba¤›m vard›.
Ben Ankara Üniversitesi’nin ve özelinde
Mülkiye’nin Türkiye için önemli bir kazanç
oldu¤una inan›yorum. Önemli hocalar›m›z›n
vak›f üniversitelerine geçmelerini kay›p olarak
görüyorum. Bunu e¤itim aç›s›ndan risk olarak
görüyorum. Ankara Üniversitesi’nin bu konuda
da bir avantaj› var, e¤itimin yan› s›ra
ö¤rencilerine heyecan, vizyon ve ufuk
afl›lamaya devam ediyor. Hem fikri olgunluk
olarak hem de yaflama bak›fl anlam›nda çok
büyük kazan›mlar elde ettik.  

UUnnuuttaammaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  hhooccaann››zz  vvaarr  mm››??
Esas›nda çok severek ald›¤›m dersler oldu.

Aç›kças› ay›rt etmem çok zor, Sina Akflin, ‹lber
Ortayl›, Cem Ero¤ul, Ömür Sezgin, Bülent
Daver, Mehmet Ali A¤ao¤ullar› gibi çok
önemli hocalardan ders ald›m. Özellikle erken
yaflta kaybetti¤imiz rahmetli Cahit Emre
Hocam› anmak isterim. Çok yak›n çal›flt›¤›m
için kendisinden çok fley ö¤rendim. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriimmiizzee  öönneerriilleerriinniizz??
‹yi okur olsunlar. Bana "kendini tek bir

vas›fla tan›mla" deseler, iyi bir okur olarak
tan›mlar›m. Bu okuma al›flkanl›¤›m›n çok
avantaj›n› gördüm. Üniversite y›llar›mda çok
"ç›lg›nca", gece gündüz okudu¤um dönemler
oldu. Bürokrasiye at›ld›ktan sonra o düzeyde
okuyam›yorsunuz ama üniversite ça¤› bunun
için çok uygun bir dönem. Bununla birlikte
kendilerine bir gelecek çizip bu yönde ad›m
atmaya da bafllamalar›n› tavsiye ediyorum. 

“3. Ligde

şampiyonluğa

oynamak yerine,

1. ligde  üst

sıralarda yer almak

için AB’ye üye olmak

istiyoruz.”

“Üniversitenin

insana bir ufuk

açması, bir özgüven

aşılaması çok

önemli.”
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VVeteriner Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden
Doç. Dr. R. Tamay Bafla¤aç Gül, European

Science Foundation (ESF) taraf›ndan 7-9
Temmuz 2011 tarihleri aras›nda ‹ngiltere-
Winchester Universitesi’nde gerçeklefltirilen
"Early Modern Veterinary Beliefs and
Practices in Europe c.1500-1800" konulu
Çal›fltaya kat›ld›. 

‹ngiltere, ‹talya, ‹spanya, Hollanda,
Almanya, Fransa, Finlandiya ve Slovenya’dan
16 kat›l›mc›n›n bulundu¤u Çal›fltayda
Türkiye’den özel olarak davet edilen tek
kat›l›mc› olarak yer alan Doç. Dr. Bafla¤aç
Gül’ün; 16-19’uncu yüzy›llar aras›nda Osmanl›
Devleti’nin sosyo-ekonomik ve politik yap›s›,

Ö¤retim Üyemiz,
Winchester Üniversitesi’nde 

Osmanl› Devletinin
Avrupa’yla ‹liflkilerini Anlatt›

Veteriner 
Fakültesi’nde

Mezuniyet
Sevinci

AAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Mezuniyet

ve Meslek Yemin Töreni 1 Temmuz 2011
Cuma günü gerçekleflti. Son derece coflkulu
geçen törene ö¤renci velilerinin ve di¤er
davetlilerin yo¤un kat›l›m› dikkat çekiciydi.
Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl› ile bafllayan
törende ilk konuflmay› Dekan Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu yapt›. Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤'un konuflmas›n›n ard›ndan yeni
mezunlar "Veteriner Hekimli¤i Meslek Yemini"
ederek veteriner hekimli¤e ad›m att›lar.

2010-2011 E¤itim Ö¤retim y›l›
mezunlar›ndan ilk 5 dereceyi paylaflan
ö¤renciler; Ece Aydemir (3.80), Ozan Ahlat
(3.76), fiule Düzlü (3.69), Ayfle Nur Akkoç
(3.58) ve Emrah ‹pek (3.54) oldu. Dereceye
giren ilk 5 ö¤renciye, ilk kez mezuniyet
belgesi yerine diplomalar› Rektör Prof. Dr.

Cemal Talu¤ ve Dekan Prof. Dr. R›fk›
Haz›ro¤lu taraf›ndan verildi. ‹lk befl dereceyi
paylaflan ö¤renciler adeta hediye ya¤muruna
tutuldu. Bu ö¤rencilere Ankara üniversitesi
Mezunlar Derne¤i ad›na Yekta Güngör Özden,
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez
Konseyi II. baflkan› ad›na Nahit Yaz›c›o¤lu,
Veteriner Hekimler Odas› ad›na Dr. Okan
Oytun fienel, Be¤endik Ma¤azalar› ad›na
sahibi ve veteriner hekim Hamdi Be¤endik,
Pet Holding ad›na Genel Müdür Suphi
Kabaday›, Ofis Yem G›da Makine Sanayi A.fi.
ad›na Bekir Taflkald›ran hediyelerini verdiler
ve birlikte hat›ra foto¤raf› çekdirdiler.

Dönem birincisi "Yafl Kütü¤ü"ne plaket
çakt›ktan sonra, Veteriner Fakültesi'nden y›l
kayb› olmadan mezun olan ve Anatomi I ve
Anatomi II derslerinden (kalmadan) en yüksek
not ortalamas›na ulaflan ö¤renciye Prof. Dr.

Metin Taflbafl ödülü ve Veteriner
Fakültesi'nden y›l kayb› olmadan mezun olan
ve tüm klinik derslerden en yüksek not
ortalamas›na ulaflan ö¤renciye Prof. Dr.
Selahattin Nejat Yalk› ödülü verildi. Bu y›l ilk
kez verilen Azize Aç›kal›n-Lucky Sevgi Ödülü
ise Aylin Aydo¤du, Ahmet Kadir Say›l›r ve
Mert Ocak isimli ö¤renciler aras›nda
paylafl›ld›.

Di¤er ö¤rencilerin mezuniyet belgeleri,
törene kat›lan Ankara Üniversitesi'nin farkl›
Fakültelerinin Dekanlar› ve veteriner hekim
milletvekilleri Ramazan Kerim Özkan ve Yunus
K›l›ç taraf›ndan verildi. Daha sonra çiçe¤i
burnunda genç veteriner hekimler hep birlikte
keplerini f›rlatarak sevinç içerisinde
mezuniyetlerini kutlad›lar.

Yeni veteriner hekimlerimizi kutluyor ve
baflar›lar diliyoruz.

Avrupa ile iliflkileri ve karfl›l›kl› etkileflimlerini
de içeren sunumu övgülerle karfl›land›. 

ESF yetkililerinin bafltan sona takip
ettikleri etkinli¤in bitiminde, ESF’nin bu tip
Çal›fltaylar›n›n, ülkeler ve disiplinler aras›nda
bilimsel strateji gelifltirmek ve sinerji
yaratmak amaçlar› vurgusu ile yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda yeni çal›flma
alanlar› ve konular› belirlendi. 

Ö¤retim Üyemiz Doç. Dr. Tamay Bafla¤aç
Gül, Çal›fltay›n Avrupal› kat›l›mc›lar›n›n
önerisiyle 2013 y›l›nda ‹sveç’te
gerçeklefltirilmesi öngörülen bir sonraki
toplant›n›n "davet edilecekler listesi"nde yer
ald›. 
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Yabanc› Ö¤renciler
Üniversitemizdeydi
ÇÇukurca  Lions  Kulübü, Gençleraras›

De¤iflim Program› kapsam›nda bu y›l
ülkemize gelen 300 yabanc› gençten 17’sini,
21 Temmuz 2011 tarihinde Üniversitemizde
a¤›rlad›. Yabanc› konuklar, Rektörümüz Prof.
Dr. Cemal Talu¤ taraf›ndan kabul edildi ve
kendilerine Üniversitemizin tarihi ve
Cumhuriyet içerisindeki yeri ve önemi

aktar›ld›. Görüflmenin ard›ndan ö¤rencilere
Tando¤an yerleflkesi gezdirildi.

Lions’un uzun y›llard›r en önemli ve
öncelikli çal›flmalar›ndan biri olan
Gençleraras› De¤iflim Program›, gençlere
yönelik bir kültürel de¤iflim program›. Bu
program çerçevesinde her y›l 39 ülkedeki
100’ü aflk›n kampta 16-22 yafllar› aras›ndaki

binlerce genç, gittikleri ülkelerin kültürleri ve
tarihleri ile tan›flma f›rsat› bulman›n yan› s›ra
kendi ülkelerini de tan›tma imkan› buluyor.
Ülkemizde her y›l 6 kamp düzenleniyor ve
karfl›l›kl› olarak 300’den fazla genç de¤iflim
program›na giriyor. 

Cinsel Tacize ve
Cinsel Sald›r›ya Karfl›
Politika Belgesi”
Senato’da Kabul Edildi

“

AAnkara Üniversitesi, köklü kurumsal
kimli¤iyle, Türkiye’de çok az say›da

üniversitede var olan bir uygulamaya daha imza
att›. "Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel
Sald›r›ya Karfl› Politika Belgesi"nin 2 A¤ustos
2011 tarihinde Senatoda kabulüne oybirli¤i ile
karar verildi. 

Politika Belgesinin amac›;  cinsel taciz ve
cinsel sald›r›dan ar›nm›fl bir akademik ve
mesleki ortam›n yarat›lmas›na yönelik ilkeleri
belirlemek ve düzenlemeleri tan›tmak olarak
belirtildi. Belgede flu ifadelere yer verildi: "Bu
politika belgesi ile Ankara Üniversitesi,
üniversite bileflenlerinin cinsel taciz ve cinsel
sald›r› konusunda fark›ndal›¤›n›n artmas› için
çaba göstermeye, bu tür olaylar›n
engellenmesine, bu tür iddialar ve flikâyetler
sözkonusu oldu¤unda etkin bir soruflturma ve
yapt›r›m mekanizmas› iflletmeye haz›r oldu¤unu
bildirmektedir. Ankara Üniversitesi, cinsel taciz
ve cinsel sald›r› konusunda bilgilendirmeyi ve
ma¤durlara destek vermeyi, baz› durumlarda

iddian›n taraflar›n›n onay›na ba¤l› olarak
arabuluculuk üstlenmeyi, cinsel taciz ve sald›r›
ile ilgili tüm iddia ve flikâyetleri etkin bir flekilde
ele almay› taahhüt eder."

Kararla birlikte, üniversite bünyesinde
"Cinsel Tacize ve Cinsel Sald›r›ya Karfl› Destek
Birimi" ad›n› tafl›yan yeni bir birim oluflturma
çal›flmalar› bafllad›. Bu birime, konuyla ilgili
idari, akademik ve e¤itsel görev ve yetkiler
tan›narak, flikâyetlerin ele al›nmas›nda
arabuluculuk ve ma¤durlara yönelik destek
mekanizmalar›n› gelifltirilecek. Birim, Ankara
Üniversitesi Kad›n Sorunlar›n› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (KASAUM) bünyesinde
çal›flan; Birim Koordinatörü, Birim Kurulu ve
uzmanlardan oluflan bir birim olarak düzenlendi.
Cinsel Tacize ve Cinsel Sald›r›ya Karfl› Destek
Birimi Kurulu Rektör taraf›ndan görevlendirilen
yedi üyeden oluflacak. 

Birim Kurulunun görevleri; cinsel taciz,
cinsel sald›r›, cinsel istismar ve misilleme
iddialar›n› incelemek; flikâyetçinin talebi

halinde, flikâyetçi ve hakk›nda flikâyette
bulunulan kifli aras›nda arabuluculuk faaliyetleri
bafllatmak; cinsel taciz konular›nda
soruflturmac›lara ve ilgili idari birimlere bilirkifli
deste¤i sunmak; a¤›r taciz durumlar›yla ilgili acil
tedbirleri almak için yetkili organlarla iflbirli¤i
yapmak; üniversitede cinsel tacize ve cinsel
sald›r›ya karfl› fark›ndal›k yaratmak için e¤itim,
tan›t›m ve benzeri çal›flmalar› düzenlemek ve
yay›nlar yapmak olarak belirlendi.

Senato karar› ile Üniversite bileflenlerinin;
cinsel taciz ve cinsel sald›r› konusunda
fark›ndal›¤›n›n artmas› ve bu tür olaylar›n
engellenmesi için çaba göstermeye, bu tür
iddialar ve flikâyetler söz konusu oldu¤unda
etkin bir soruflturma ve yapt›r›m mekanizmas›
iflletmeye haz›r oldu¤u bir kez daha vurguland›. 

Cinsel Taciz ve Sald›r›ya Karfl› Politika
Belgesi’nin tam metnine  www.ankara.edu.tr
adresinden mevzuat bafll›¤› alt›ndan
ulaflabilirsiniz
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Yeni Atamalar Yap›ld›
SSosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü¤ü

görevine Doç. Dr. Seda Gülsüm Gökmen
atan›rken, GAMA Biyomedikal Cihaz

Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç. Dr. Ziya Telatar, Nall›han Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Doç. Dr. Birdal fieno¤lu ve

G›da Güvenli¤i Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Nevzat Art›k oldu. 

Doç. Dr. Seda Gülsüm GökmenDoç. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Doç. Dr. Ziya Telatar Doç. Dr. Birdal Şenoğlu Prof. Dr. Nevzat Artık

Tokyo Tar›m ve
Teknoloji

Üniversitesi ile
Biyoteknolojide

‹flbirli¤i
ÜÜniversitemiz ile Tokyo Üniversitesi Tar›m

ve Teknoloji Bölümü (TUAT) aras›ndaki
e¤itim ve araflt›rmay› gelifltirmek, genç
araflt›rmac›lar›n küresel seviyede ufkunu
geniflletmek amac›yla bafllat›lan de¤iflim
program› kapsam›nda "Biyoteknolojide
Küresel Yenilikçilik" konulu uluslararas› e¤itim
konferans› 6 A¤ustos 2011 tarihinde
gerçeklefltirildi. 

Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda yap›lan
konferans›n bafllang›c›nda, iki üniversite
aras›nda iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›. TUAT
direktörü Prof. Dr. Kazuhiro Ch›ba, anlaflman›n
içeri¤i hakk›nda bilgi verdi. Konferansta ayr›ca
Japonya’n›n Türkiye Büyükelçisi Kiyoshi Arak›
da bir konuflma yaparak iflbirli¤inden dolay›
duydu¤u memnuniyeti dile getirerek her iki
üniversiteyi de kutlad›.

Konferans kapsam›nda iki ortak çal›fltay
gerçeklefltirildi. "Yenilikçilik ve
Yüksekö¤retimin Rolü" bafll›kl› ilk çal›fltay›n
ard›ndan, iki bölümden oluflan ikinci çal›fltay
yap›ld›. ‹kinci çal›fltay›n ilk bölümünde
"Biyoteknolojide Küresel Yenilikler" konusu
ele al›n›rken, ikinci bölümde de "Uluslararas›
Ziyaretçiler ‹çin Türkiye’nin Büyüleyici
Özellikleri" bafll›¤›yla Türkiye’nin do¤as› ve
kültürü hakk›nda yeni bir anlay›fl› keflfetmek
üzerinde duruldu.  

Bilim insan›n›n yarat›c› profesyonel
aktivitelerini artt›rmak, uluslararas› bilim
toplulu¤unun oluflmas› için uygun koflullar
yaratmak, genç bilim insanlar› aras›nda fikir
ve deneyim paylaflt›rma imkan› sa¤lamak,
kariyer geliflimi için ileriye dönük genifl bir
alan yaratmak, genç araflt›rmac›lar› yenilik

için cesaretlendirmek ve küresel toplumda
gerekli olan liderlik yetene¤inin gelifltirilmesi
amac›yla gerçeklefltirilen çal›fltaya Ankara
Üniversitesi ve TUAT’tan çok say›da
akademisyen kat›ld›. 

Konferansta yenilikçili¤in; büyümenin,
refah›n ve hayat kalitesinin ilk koflulu oldu¤u
bir kez daha vurguland›. Yap›lan çal›fltaylarda
TUAT’›n yenilikçilik program›n›n içeri¤ine ve
ipuçlar›na iliflkin bir özet sunum da yap›ld›. 

Bu çal›fltay arac›l›¤›yla iki üniversitenin
bilim insanlar›, yenilikçili¤in dünyadaki
merkezi rolünü, araflt›rmac›larla ve de
özellikle doktora ö¤rencileriyle paylaflarak,
onlar›n kariyerleri için sa¤l›k, biyoteknoloji
gibi alanlarda yenilikleri nas›l
gerçeklefltirebilecekleri konusunu tart›flt›lar.   
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ZZiraat Fakültesi taraf›ndan her y›l
geleneksel olarak düzenlenen Hasat

Bayram›, bu y›l da çeflitli etkinliklerle kutland›.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana
Araflt›rma ve Uygulama Çiftli¤i’nde
gerçeklefltirilen Hasat Bayram›na Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet Çolak,
Gölbafl› Belediye Baflkan› Yakup Odabafl›, Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Rahmi Er, Gölbafl› Garnizon Komutan› Yzb.
Erdal Özköro¤lu, ö¤retim elemanlar› ve çok
say›da çiftçi kat›ld›.

Ziraat Fakültesi Haymana Araflt›rma ve
Uygulama Çiftli¤inde düzenlenen törende
konuflan Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, hasat
bayram›n› mezuniyet törenine benzeterek,
"Emekle, sevgiyle üretti¤imiz baflaklar› mezun
ediyoruz. Baflaklar› topluma kazand›r›yoruz.
Hasat, insano¤lunun milyon y›ll›k serüveninde
son 10 bin y›lda tar›ma bilgisiyle, do¤ayla
yapt›¤› uzlaflmayla bilgisini ve eme¤ini
vererek, üretti¤i de¤erler, do¤an›n kendisine
verdi¤inden daha fazlas›n› ondan elde etme
çabas›d›r. Hasat, bir y›l›n eme¤inin
semerelerinin al›nd›¤› zaman›n bayram›d›r"
diye konufltu.  

Bugün, büyük emekle yetifltirilen ürünleri
toplaman›n mutlulu¤unu yaflad›klar›n›

kaydeden Prof. Dr. Talu¤, Ziraat Fakültesi’nin
dünyada efli benzeri az zenginlikte bir fakülte
oldu¤unu söyledi. Ziraat Fakültesi’nin tarihi,
olanaklar› ve alt yap›lar›yla zengin oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Talu¤, bilim insanlar›n›n
çabalar›yla her geçen y›l daha da
zenginleflti¤ini kaydetti. 

Ziraat Fakültesi Haymana Araflt›rma ve
Uygulama Çiftli¤i’nin bütün üniversitelerde
bulunan 3 temel iflleve eksiksiz sahip
oldu¤unu anlatan Prof. Dr. Talu¤, bunlar›n
e¤itim, araflt›rma ve toplumla buluflma ve
topluma hizmet ifllevleri oldu¤unu ifade etti. 

Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet
Çolak da hasad›n do¤ayla insan zekâs› ve
becerisinin uzlaflt›¤› bir sürecin ve sabr›n
sonucu oldu¤unu ifade etti. Türkiye'nin
araflt›rma a¤›rl›kl› ilk yüksekö¤retim kurumu
olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün pek çok
tar›msal araflt›rmaya ev sahipli¤i yapt›¤›n›
anlatan Prof. Dr. Çolak, fakülte hakk›nda bilgi
verdi. Ziraat fakülteleri için araflt›rma ve
uygulama çiftliklerinin gerekli ve önemli
oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr. Çolak, bir
ö¤renim y›l›nda 30 hafta boyunca her gün
ö¤rencileri çiftliklere götürüp uygulama
yapt›rd›klar›n›, hedeflerinin dünya
standard›nda mezunlar vermek ve tar›m› bilen,
tar›m› yaflayan mühendisler yetifltirmek

oldu¤unu kaydetti. 
Ziraat Bankas› ve Ankara ‹li Dam›zl›k Süt

S›¤›r› Yetifltiricileri Birli¤i ile hayvanc›l›k
e¤itimlerinin yap›ld›¤›n› bildiren Çolak,
"Ankara bölgesinde 200 çiftçimize e¤itimler
verdik, kendileri hem Ankara üniversiteli
oldular hem de büyük bir keyifle ve istekle
gerçeklefltirilen bu güzel etkinli¤in ne kadar
önemli oldu¤unun fark›na vard›lar. Tar›m›n
gerçek sahibi köylümüzü ve çiftçimizi
kucaklamak, birbirimizden ö¤renmek,
Üniversite ile onlar› iç içe getirmek ana
hedeflerimizden biridir" diye konufltu. 

Gölbafl› Belediye Baflkan› Yakup Odabafl›
da 25 y›ld›r varl›¤›ndan haberdar oldu¤u
çiftlikte 3 y›ld›r hasat bayram› törenlerine
kat›ld›¤›n› belirterek, "Bu çiftlikte, önemli
bilimsel faaliyetler yap›l›yor. Burada yap›lan
faaliyetleri, bölge çiftçisi de örnek al›yor"
dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan yard›mc›
doçentli¤e yükselen 5 ö¤retim üyesine
cübbeleri Rektör Prof. Dr. Talu¤ ve Dekan
Prof. Dr. Çolak taraf›ndan giydirildi. Çiftlikte
yetifltirilen bu¤daylar biçerdöver ile biçilerek
ilk hasat yap›ld›. Etkinlik Alt›nda¤
Belediyesi’nden gelen se¤men grubunun
oyunlar› eflli¤inde geleneksel hasat yeme¤i ile
son buldu. 

Geleneksel
Hasat
Bayram›
Kutland›
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Manas Üniversitesi
Yetenek S›navlar›

Üniversitemizde
Yapt›ld›

KK›rg›zistan - Türkiye Manas Üniversitesi
Konservatuvar›’na, Türkiye’den al›nacak

ö¤rencilerle ilgili Ön Kay›t ve Özel Yetenek
S›nav› Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvar›nda yap›ld›.

Özel yetenek s›nav› sonucunda, 2011-
2012 Ö¤retim Y›l›nda K›rg›zistan-Türkiye
Manas Üniversitesi Konservatuvar›na
Türkiye’den Müzik Bölümü Popüler Vokal
Müzik Ana Sanat Dal› Program› için 3, Sahne
Sanat Bölümü Oyunculuk Anasanat Dal›’na da
3 ö¤renci olmak üzere toplam 6 ö¤renci
kontenjan› aç›ld›. Konservatuvar hocalar›m›z
ve Manas Üniversitesi’nden ö¤retim görevlisi
Fatih Erenler’in gerçeklefltirdikleri s›navda
Ankara Üniversitesi Konservatuvar›n›n kabul
koflullar› esas al›nd›. 

ÜÜniversitemiz, Türk Hava Yollar› ile özel
firma sözleflmesi yapt›. Yap›lan sözleflme

gere¤i Üniversitemizin kurumsal uçufllar›nda,
belirlenen üç acentadan herhangi biriyle
yap›lan al›mlarda indirim uygulanacak.

Türkiye ç›k›fll› d›fl hatlarda %5-%10 aras›
indirim ve ilave 10 kg bagaj hakk›
uygulanacak. Ayr›ca belirlenen acentalarda
Üniversitemize verdikleri biletleme
hizmetlerinde, iç hatlarda en az %30, d›fl
hatlarda en az %50 indirim uygulanacak. 

Türk Hava
Yollar›’ndan
Üniversitemize
‹ndirim

Veteriner
Fakültesi
Genetik
Anabilim
Dal›’n›n
Baflar›s›

TTürkiye’de giderek artan hayvan
h›rs›zl›klar›na konu olan bir vaka,

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Genetik
Anabilim Dal›n› gazete manfletlerine tafl›yan
bir baflar› öyküsüne dönüfltü. Çorum’a ba¤l›
Eskieken Köyü’nde meydana gelen olayda,
dokuz adet kuzusunun a¤›l›ndan çal›nd›¤›
flikâyeti ile jandarmaya baflvuran hayvan
sahibi; daha sonra, pazarda hayvanlar›n›
görünce; durumu jandarmaya tekrar bildirdi.

Olay Yeri ‹nceleme Ekibinin, kuzular›n birinden
ve kuzunun annesi oldu¤u iddia edilen
koyundan ald›¤› kan örnekleri Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik
Anabilim Dal›’na ulaflt›r›ld›. Yap›lan moleküler
genetik analizler sonucunda, hayvan sahibinin
öne sürdü¤ü gibi koyunun, pazarda bulunan
kuzunun annesi oldu¤u tespit edildi. Benzer
adli olaylarla ilgili olarak Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dal›’nda

sürdürülen çal›flmalar›n tüm h›z›yla devam
etti¤ini belirten Anabilim Dal› Baflkan› Prof.
Dr. Okan Ertu¤rul, bu tip flüpheli olaylarda
örneklerin nas›l toplanaca¤›, Genetik Anabilim
Dal›’na nas›l gönderilece¤i ve hangi
analizlerin yap›labilece¤i ile ilgili konularda;
Araflt›rma Görevlisi Dr. Bengi Ç›nar Kul ile
birlikte Jandarma Okullar Komutanl›¤›’nda
düzenli olarak e¤itimler verdiklerini bildirdi. 

Prof. Dr. Okan Ertu¤rul
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SSiyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan 10
ö¤rencimiz, Sivas'›n Alt›nyayla ilçesinin

Baflyayla köyüne kütüphane yapt›rd›. 
Üniversite ikinci s›n›f ö¤rencisi Mücahit
Gündo¤du ve arkadafllar›n›n köy için sosyal
projeleri bununla s›n›rl› kalmad›. Köyde bir de
kültür ve sanat festivali yapmay› planlayan
gençler, yazar ve sanatç›lar› da davet ederek
önemli bir sosyal projeye daha imza

atacaklar. Kurduklar› kütüphane sayesinde,
daha önceleri köy ö¤retmeninin kaynak
eksikli¤inden ödev veremedi¤i ve gençlerin
bofl gezdi¤ini söyleyen Gündo¤du, gençlerin
art›k okuma saatlerinde bir araya geldi¤ini
dile getiriyor. Gündo¤du, Kültür Bakanl›¤›'n›n
kitap gönderdi¤i Baflyayla köyünün
kütüphanesi için toplamda 2 bin 500'den fazla
kitap topland›¤› bilgisini verdi. 

Ö¤rencilerimiz “Köy
Kütüphanesi” Kurdu

ODTÜ-URAP’a Göre
‹lk Dörtteyiz

OODTÜ Enformatik Enstitüsü'ne ba¤l› URAP
(University Ranking by Academic

Performance) Laboratuvarlar›'nda yürütülen ve
2 Temmuz 2011 tarihinde aç›klanan
'Üniversitelerin Akademik Performansa Dayal›
Genel S›ralamas›'nda Üniversitemiz ilk dörtte
yer ald›. 

Ankara Kalk›nma Ajans›n›n haz›rlad›¤›
Ankara Bölge Plan› 2011-2013 kalk›nma
raporuna göre ise 2010 Ekim ay›nda Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi taraf›ndan farkl›
de¤iflkenlere bak›larak yap›lan 'Türkiye'nin en
iyi üniversitesi' s›ralamas›nda Ankara
Üniversitesi ilk üç üniversiteden biri.  

Ajans›n raporunda ayr›ca Ankara’n›n
Türkiye'de bilimsel yay›na en çok katk›
sa¤layan il olma özelli¤ini de tafl›d›¤› bilgisi
veriliyor. Buna göre toplam 61.458 adet
akademik yay›nla Türkiye'deki akademik
yay›nlara katk› pay› yüzde 34,3 olarak
belirtiliyor. E¤itim seviyesinin di¤er illere göre
yüksek olmas›n›n nedenleri anlat›lan raporda
Baflkentte üniversitelerde e¤itim gören
toplam ö¤renci say›s›n›n 201 bin oldu¤u ve
bölgede yaklafl›k 18 bin ö¤retim eleman›n›n
görev yapt›¤› belirtiliyor. Türkiye'de toplam
nüfusa oranla en çok yüksekö¤retim nüfusunu
bar›nd›ran Ankara'da yüksekö¤retimde
ö¤retim üyesi bafl›na düflen ö¤renci say›s›
Türkiye'de 44,6 iken Ankara da 11 ö¤renci
oldu¤u bildiriliyor. Bu verilere göre Ankara,
yüksek ö¤retimde di¤er illere oranla aç›k ara
önde. 
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Manavgat
ÖRSEM
Bu Yaz

Konuklardan
Tam Not Ald›

A.Ü. Gelifltirme Vakf›
Özel Okullar›n›n

Gurur Tablosu

MManavgat ÖRSEM (Ö¤renci Rehabilitasyon
ve Spor E¤itim Merkezi), bu yaz

sezonunda da konuklar›n› birçok yenilikle
karfl›lad›. Yap›m› uzun zamand›r planlanan
yüzme havuzu, bir iskele ve bir de aqua park
hizmete girdi. 

25 metre boyunda 12,5 metre eninde 1,5
derinli¤inde olan yüzme havuzu yar› olimpik
standartlar›nda. Aqua parkta da iki spinli
kayd›rak bir de kamikaze bulunuyor.

2 metre eninde 25 metre uzunlu¤undaki
dubal› yüzer sistem iskele de tatilcilerden tam
not ald›. Manavgat ÖRSEM ayr›ca bak›mdan
geçirilerek; tüm odalardaki dufl bafll›klar› ve
musluklar yenilendi. Konuklara ilk defa plaj
havlular› verilmeye baflland›. S›cak su
sistemleri elden geçirildi. Yemekhane

balkonlar› geniflletilerek krom nikelaj
korkuluklar monte edildi. Pide f›r›n› hizmete
al›nd›. 

Ankara Üniversitesi’nin ö¤rencisi olman›n
ayr›cal›klar›ndan biri olan Manavgat ÖRSEM
tesisinde, Sa¤l›k, Kültür ve Spor Daire
Baflkanl›¤› Ö¤renci Kamplar›
Koordinatörlü¤ünce düzenlenen Su Sporlar›
Kamp›’na kat›lan ö¤renciler; 5 gece 6 gün
boyunca; yelken- sörf e¤itimi, katamarandan,
kanolardan, bisikletlerden ücretsiz olarak
yararlan›yor. Sabah sporlar›, bocce, frizbe,
plaj voleybolu, dart, masa tenisi, su topu,
basketbol, satranç, tavla turnuvalar› yan›nda,
dileyen ö¤renciler raftinge kat›lma olana¤› da
buluyor. Su Sporlar› Kamp›, 5 gece 6 günden
oluflan 19 dönem olarak organize ediliyor. 

ÜÜniversitemiz Gelifltirme Vakf› Özel Okullar›
ö¤rencileri; 2011 LYS sonuçlar›na göre

önceki y›llara oranla daha fazla devlet
üniversitesi kazand› ve birçok ö¤renci de özel
üniversitelerin iyi bölümlerine çeflitli
oranlarda bursla girmeye hak kazand›. 

Lise Müdürü Fatih Canpolat: "Lisemizden
mezun etti¤imiz ö¤rencilerimiz LYS
s›navlar›ndan ald›klar› sonuçlar ile bizleri bir
kez daha gururland›rd›. Ö¤rencilerimize
üniversitedeki yaflamlar›nda üstün baflar›lar
diliyor, hepsini kutluyoruz" dedi. 

Ö¤rencilerimizin kazand›klar› okullardan
birkaç› flöyle:

Elif Naz Ar›kan; Galatasaray Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü, Berk Yalç›n; ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Betül B›y›ko¤lu;
ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, Ekin Alt›nok
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
fiehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selen B.
Sar›o¤lu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Dilbilim Bölümü. 

Seviye Belirleme S›nav›’nda ise A.Ü.
Gelifltirme Vakf› Okullar› ö¤rencisi Berat Mert
Albaba büyük baflar› göstererek Türkiye
10’uncusu ve Ankara 1’incisi oldu.Berat Mert Albaba
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Hidroket tak›m›, TÜB‹TAK taraf›ndan 11-17
Temmuz 2011 tarihleri aras›nda ‹zmir
P›narbafl› Yar›fl Pisti’nde düzenlenen
Hidromobil Yar›fllar›na kat›ld›.

Geçen y›l kendilerinin ürettikleri ve 15
tak›m aras›ndan Türkiye üçüncüsü olduklar›
araçtan farkl› olarak, yine kendi ürettikleri bir
araç ile bu y›l kat›ld›klar› s›ralama turlar›n›
dördüncü olarak tamamlama baflar›s›
gösteren Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Hidroket Tak›m›, yar›fl bafllang›c›nda kendini
gösteren teknik bir ar›zadan dolay› yar›fl›
ancak dördüncü tur sonuna kadar
tamamlayabildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat
Ergün ve TÜB‹TAK Baflkan› Nüket Yetifl, yar›fl
öncesinde pist üzerinde yar›fl haz›rl›klar›n›

yürüten tak›m›m›z› ziyaret ederek çeflitli
sorular sorup bilgi ald› ve baflar› dileklerini
iletti. 

Fizik Mühendisli¤i Bölümü’nden Özlem
Öden’in tak›m kaptan› olarak görev yapt›¤›
Hidroket Tak›m›, Fizik Mühendisli¤i
Bölümü’nden Ayberk Avc›, Do¤anay Y›ld›z ve
Abdulkadir Hüsrevo¤lu; Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü’nden Nihan Neslihan Sucu
ve Tahsin Ozun; Kimya Mühendisli¤i
Bölümü’nden Emre Kaçaner, Sevil Merve
Celep, Nurhan Ermumcu, Burcu Güdül, Suna
Köse, Ça¤la Durmufl ve Yeliz Sevinç; Jeofizik
Mühendisli¤i Bölümü’nden Ya¤mur At›lgan;
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nden Ersin
Özdemir, Cihan Sar›çiçek, Melih Sarp, Alican
Topçu ve Cem Kayaalp ile Fizik Bölümü’nden
Musa Özçelik’ten olufluyor.

Hidroket,
‹zmir Yar›fllar›nda

Ö¤rencimiz
IVSA Genel Baflkan›

DDünya veteriner hekimli¤i ö¤rencilerinin tek
buluflma noktas› olan Uluslararas›

Veteriner Ö¤rencileri Birli¤i IVSA'n›n
(International Veterinary Students'
Association)  Güney Kore’nin Seul kentinde
Temmuz ay›nda yap›lan 60. ola¤an
kongresinde Veteriner Fakültesi ö¤rencimiz
Cihangir Dursun, toplam oylar›n %86’s›n›
alarak 2011-2012 IVSA Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’na seçildi. Birli¤in 61 y›ll›k
tarihinde ilk defa bir Türk ö¤renci bu göreve
seçildi. Bir y›l sürecek olan baflkanl›k görevi
süresince dünya veteriner ö¤rencilerini
profesyonel meslek örgütlerinin uluslararas›
toplant›lar›nda ve kongrelerinde temsil
edecek olan Cihangir Dursun; ayn› zamanda
IVSA’n›n y›ll›k kongresi ve sempozyumuna da
baflkanl›k edecek. 
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Fizik
Olimpiyatlar›na
Haz›rl›k Okulu 

FFizik olimpiyatlar›na kat›lmak isteyen lise
ö¤rencilerini ve bu ö¤rencileri

yetifltirebilecek lise fizik ö¤rencilerini seçmeyi
ve yetifltirmeyi amaçlayan ve TÜB‹TAK’›n
2229 program› ile desteklenen program
çerçevesinde lise fizik ö¤retmenlerine yönelik
1. Etap Okulu 25 Temmuz- 5 A¤ustos tarihleri
aras›nda Afyon-Sand›kl›'da düzenlendi.

Üniversitemiz Fizik ve Fizik Mühendisli¤i
Bölümlerinden Doç. Dr. Mustafa Çetin
Güleçyüz, Doç. Dr. Okan Ozansoy ve Doç. Dr.
Bar›fl Akao¤lu, düzenlenen bu okulda

e¤itmenlik yapt›. TÜB‹TAK ile Milli E¤itim
Bakanl›¤› aras›nda imzalanan protokole dayal›
olarak Ankara Üniversitesi ‹leri Fizik Okulu’na
(A‹FO)  kat›lan Türkiye'nin her bölgesinden
ço¤unlu¤u fen lisesi ö¤retmeni olan k›rk
kursiyere toplam yüz saatlik olimpiyatlara
ö¤renci yetifltirmeye haz›rl›k niteli¤inde çeflitli
fizik ve matematik dersleri verildi.

Dört kademeden oluflacak bu e¤itim
sürecinin ilk kademesini baflar›yla
tamamlayan kursiyerler ikinci ve üçüncü
etaplara kat›lmaya hak kazanacak. Dördüncü

etab› baflar›yla tamamlayan kursiyerlere, fizik
olimpiyatlar›na ö¤renci yetifltirmeleri için
yetkinliklerini gösteren "bilim formatörlü¤ü"
belgesi verilecek. A‹FO'nun lise ö¤rencilerine
yönelik ilk etab› fiubat ay›nda Ankara Fen
Lisesi’nde düzenlenmiflti ve bu okula kat›lan
lise ö¤rencilerinden dördü geçti¤imiz ay
Ulusal Fizik Olimpiyat Tak›m› e¤itimlerine
kat›lmaya hak kazand›. A‹FO taraf›ndan
düzenlenecek olan ikinci etap e¤itimlerinin
2012 flubat ay›nda gerçeklefltirilmesi
planlan›yor.

MMay›ndan temizlenen arazilerin tar›msal
üretim için kullan›m olanaklar› Ziraat

Fakültesi’nde yap›lan panelde masaya
yat›r›ld›.

May›nl› alan›n temizlenmesinin ard›ndan
bu topraklar›n tar›m için kullan›l›p
kullan›lamayaca¤›na iliflkin
de¤erlendirilmelerin yap›ld›¤› "May›ndan
Bafla¤a" adl› panel, Ziraat Fakültesi Dekanl›k
Konferans Salonu’nda gerçekleflti. Panele,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ahmet Çolak,
Tar›m Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel
Küsek, May›n ve Mühimmat Uzman› Ahmet
Zengin, panelistler ve çok say›da konuk
kat›ld›. 

TTüürrkkiiyyee  iiççiinn  mmüütthhiiflfl  ff››rrssaatt
Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Rektör

Prof. Dr. Talu¤, may›nlar›n temizlenmesiyle
birlikte Türkiye için ortaya müthifl bir f›rsat
ç›kaca¤›n› ifade ederek, "Çok genifl bir
alandan ve dinlenmifl bir topraktan söz
ediyoruz, sulama olana¤› yüksek olan bir
toprak. O bölge, tar›m›n dünyaya ilk defa
aç›ld›¤› bölgelerdendir. Büyük bir istihdam
sa¤lar ve ulusal gelire önemli bir katk›d›r"
dedi.

Tar›m Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel
Küsek ise may›nl› bölgede çok farkl› bir
tar›m›n yap›lamayaca¤›n› ifade etti.

Küsek, "Orada çok farkl› bir tar›m yok.
Ülkenin birçok noktas›nda oldu¤u gibi bir
k›sm› sulu, bir k›sm› kuru olmak üzere tar›m
yap›labilir. Belki daha çok dikili tar›m olabilir
ama bildi¤imiz normal bir tar›m olacak" diye
konufltu.

Bölgedeki may›nl› arazinin uzunca bir

dönemdir Türkiye gündeminde oldu¤una ve
bölgenin stratejik önemine de¤inen Ziraat
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Çolak, ev sahipli¤i
yapt›klar› panelin düzenlenme sebebiyle ilgili
flunlar› söyledi:

"May›nlar›n temizlenmesinin ard›ndan
buralar›n tar›ma aç›lmas› konusunda elbette
Ziraat Fakültelerinin bir sözü olmal›. Ancak
fakülteler, bu konuyu pek irdelemediler. Biz
bu paneli haz›r yeni hükümetimiz kurulmuflken
ve böyle bir konu tekrardan gündeme gelece¤i
için ilgi alan›m›z içerisine almak istedik.
Tamamen teknik bir paneldir. ‹flin siyasi
alan›na girmiyoruz. ‘E¤er buras› tar›ma
aç›lacaksa ne tür bir tar›m yap›labilir’
sorusunun cevab›n› ar›yoruz. Ayr›ca di¤er
ziraat fakültelerinin bu konuyu kapsama
alanlar›na almalar›na da öncülük etmifl
olaca¤›z."

Ziraat
Fakültesi’nden 

May›ndan
Bafla¤a”

“

Paneli
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Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar› ile çeflitli
birimlerinden, Temmuz ve A¤ustos 2011 tarihlerinde 12’si
akademik, 25’i idari personel olmak üzere 37 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

Emekli Olan

Temmuz ve
A¤ustos 2011’de

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

Ö¤r. Gör. Reyhan Raiha Demirci ‹lahiyat Fakültesi 01 Temmuz 2011

Prof. Dr. ‹brahim Burgu Veteriner Fakültesi 06 Temmuz 2011

Prof. Dr. Metin Günday Hukuk Fakültesi 15 Temmuz 2011

Prof. Dr. Ahmet Kad›k›ran Fen Fakültesi 16 Temmuz 2011

Prof. Dr. Emine Süreyya Ergin T›p Fakültesi 18 Temmuz 2011

Prof. Dr. Ali Zaimo¤lu Difl Hekimli¤i Fakültesi 10 A¤ustos 2011

Prof. Dr. A. Sabri Kemahl› T›p Fakültesi 15 A¤ustos 2011

Prof. Dr. M. R›fat Salmano¤lu Veteriner Fakültesi 16 A¤ustos 2011

Prof. Dr. Osman Y›ld›r›m Ziraat Fakültesi 16 A¤ustos 2011

Prof. Dr. Tuna Ertem DTCF 16 A¤ustos 2011

Okutman Esra Bar›n TÖMER 17 A¤ustos 2011

Prof. Dr. Gülcan Eraktan Ziraat Fakültesi 23 A¤ustos 2011

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

Mustafa Eraslan Ziraat Fakültesi 01 Temmuz 2011

Gülbahar Ünlü Bafltu¤ T›p Fakültesi 11 Temmuz 2011

Ramazan fiimflek Ziraat Fakültesi 14 Temmuz 2011

Mukaddes Mahmuto¤lu Ziraat Fakültesi 14 Temmuz 2011

Gürbüz ‹pek Ziraat Fakültesi 14 Temmuz 2011

Altan Öztürk Ziraat Fakültesi 14 Temmuz 2011

Ayflegül Engin T›p Fakültesi 15 Temmuz 2011

Zehra Yoldafl Rektörlük 16 Temmuz 2011

Sebiha Dafltan T›p Fakültesi 18 Temmuz 2011

Ayfle Morel Ayaz T›p Fakültesi 18 Temmuz 2011

Yakup Bal T›p Fakültesi 18 Temmuz 2011

Semra Kuzucu T›p Fakültesi 20 Temmuz 2011

fiengül Kaya T›p Fakültesi 20 Temmuz 2011

Musa Karaçayl› T›p Fakültesi 20 Temmuz 2011

Gülay Özdemir Eczac›l›k Fakültesi 25 Temmuz 2011

Kadir Alar T›p Fakültesi 25 Temmuz 2011

Saffet Da¤deviren Siyasal Bilgiler Fakültesi 29 Temmuz 2011

Menderes Pamuklar T›p Fakültesi 02 A¤ustos 2011

Rahime Ceylan T›p Fakültesi 16 A¤ustos 2011

Gülümser fienol T›p Fakültesi 16 A¤ustos 2011

Fidan Konca Rektörlük 16 A¤ustos 2011

Hüseyin Üstünel T›p Fakültesi 16 A¤ustos 2011

Adil Solako¤lu T›p Fakültesi 17 A¤ustos 2011

Cemil Baflflahin T›p Fakültesi 19 A¤ustos 2011

Abdülkadir Topgül T›p Fakültesi 30 A¤ustos 2011

VEFAT
Üniversitemiz T›p Fakültesi emekli

ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Nihat
Sipahi vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine
ve bilim camias›na baflsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT
‹statistik Bölümü’nün kurucusu Prof.

Dr. Yalç›n Tuncer 18 A¤ustos 2011
tarihinde ABD'de vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine
ve bilim camias›na baflsa¤l›¤› dileriz.



Çankaya Belediyesi
Sporcular›

Kampüsümüzde
Form Tutuyor

Sporcumuz Avrupa fiampiyonu ve
Dünya Beflincisi Oldu

ÜÜniversitemiz Spor Kulübü Kano
Tak›m›ndan Mustafa Gülbahar, 30

Haziran-03 Temmuz 2011 tarihleri aras›nda
H›rvatistan’›n Zagreb kentinde yap›lan 23 yafl
alt› ve Gençler Avrupa fiampiyonas›nda
Olimpik bir tekne s›n›f› olan K1 200 m

Yar›fllar›nda Avrupa fiampiyonu oldu.
Sporcumuz 29-31 Temmuz 2011 tarihinde
Brandenburg/Almanya’da yap›lan Juniors
Dünya fiampiyonas›’nda da ayn› mesafede
Dünya 5’incisi oldu.

ÜÜniversitemiz Tando¤an Merkez yerleflkesi,
134 a¤aç türüyle hayranl›k

uyand›rmas›n›n yan› s›ra, spor alanlar›yla da
Baflkentin ortas›nda sporcular için bulunmaz
bir f›rsat.

Olimpik yüzme havuzu, koflu parkurlar›,
tenis kortlar› ve basketbol sahalar›yla
Ankaral› sporcular›n tercih etti¤i yerleflkede
Çankaya Belediyesi sporcular› da
antremanlar›n› yap›yor. 


