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Yeni Ö¤rencilerimizle
Bilim Atefli”ni Yakt›k“



Cumhuriyetin Yaratt›¤› ‹lk Üniversite...



SSeevvggiillii  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteelliilleerr,,

Üniversite yönetimi olarak, yo¤un bir çal›flma temposunda geçen yaz aylar›n›n
ard›ndan yeni bir akademik y›la bafllaman›n heyecan› ve mutlulu¤u içindeyiz. 

2011-2012 e¤itim-ö¤retim y›l›na, Ankara Üniversitesi ailesine yeni kat›lan 8762
ö¤rencimizi büyük bir coflkuyla kucaklayarak, onlarla ve akademisyenlerimizle
birlikte "Bilim Atefli"ni yakarak ve An›tkabir’i ziyaret ederek umut dolu bir
"merhaba" dedik.  

Geride b›rakt›¤›m›z ay içerisinde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nin Kök Hücre
Nakli ve Kordon Kan› Bankac›l›¤› konusundaki öncülü¤ünü ve önderli¤ini
somutlaflt›ran birikimini aktard›¤› "Kordon Kan› Bankas›" binas›n› hizmete açman›n
hakl› gururunu yaflad›k. Burada yap›lacak bilimsel çal›flmalar›n Türkiye için,
insanl›k için çok önemli ve de¤erli oldu¤unu biliyorum. 

Üniversitemiz Türk ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nün Haymana Belediyesi ile ortaklafla
düzenledi¤i "90. Y›ldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana" konulu sempozyum
on üç farkl› üniversiteden yirmi akademisyeni bir araya getirdi. Böyle anlaml› bir
sempozyumda eme¤i geçen tüm arkadafllar›ma teflekkür ediyorum. Eylül ay›
içerisinde gerçeklefltirilen bir baflka önemli panel ise; Üniversitemizin onursal
doktora unvan›na sahip dünyaca ünlü Politik Psikoloji Uzman› Prof. Dr. Vam›k D.
Volkan’›n da kat›ld›¤› Politik Psikoloji Uygulama ve Araflt›rma Merkezi’nin
düzenledi¤i "Yeni Dünya Düzeni, Arap Bahar› ve Türkiye" paneliydi.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda h›zl› ve kararl› ad›mlarla ilerleyen
Üniversitemiz uluslararas› arenadaki iliflkilerini yeni dostlarla güçlendirdi. Co¤rafi
uzakl›klar›na karfl›n, kültürel ve tarihsel yak›nl›¤›m›z olan dost Japonya’n›n köklü
üniversitelerinden Tokyo Bunkyo Gankuin Üniversitesi ile Ankara’da, Meksika
Ulusal Özerk Üniversitesi ile Meksika’da akademik iflbirli¤i anlaflmalar› imzaland›.
Atam›z›n mezun oldu¤u Manast›r Askeri ‹dadisi’nin de bulundu¤u Manast›r
(Bitola) kentinin devlet üniversitesi St. Kliment Ohridski’nin daveti üzerine ziyaret
etti¤imiz kardefl ülke Makedonya’da kendimizi evimizde hissettik. Ülkemizin
tarihsel zenginli¤inden gelen kültürleraras› diyalo¤a yatk›nl›k özelli¤ini birkez
daha gözledik. Bu avantaj›m›z› tüm akademik ve idari personelimizin, en çok da
ö¤rencilerimizin de¤erlendirmesini arzu ve umut ediyorum. 

Akademisyenlerimizin ald›klar› ödüller, elde ettikleri baflar›lar yine gurur
kayna¤›m›z oldu. Bilimde, sanatta ve sporda bizleri en iyi flekilde temsil eden
ailemizin tüm üyelerini sevgiyle kucakl›yor ve tebrik ediyorum.

Yeni akademik y›l›n Ankara Üniversitesi için baflar›larla dolu bir dönem olmas›n›
diliyor, sizleri sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör

REKTÖRDEN
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“Bilim Atefli”ni Yakt›k

ÜÜniversitemiz;  bu y›l da üniversiteye yeni
bafllayan ö¤rencilerini üç y›ld›r oldu¤u

gibi "Üniversite Yaflam›na Uyum Program›" ile
karfl›lad›. Yeni kay›tla gelen ö¤rencilerin,
mensubu olacaklar› üniversitelerini, e¤itim ve
ö¤renim görecekleri fakülte veya bölümlerini
yak›ndan tan›yarak ö¤renim yaflamlar›na daha
kolay uyum sa¤lamalar›na yard›mc› olmak,
kiflisel, sosyal ve akademik geliflimlerine katk›
sa¤layarak Ankara Üniversiteli olman›n hakl›
coflkusunu yaflamalar›n› sa¤lamak amac› ile
planlanan UYM101 Program›’na bu y›l 8762
ö¤renci kat›ld›.

Fakülte ve Yüksekokullarda düzenlenen
etkinliklerin yan› s›ra, tüm ö¤renciler 20 Eylül
2011 tarihinde Tando¤an Merkez Yerleflkesi
Rekreasyon Alan›’nda bir araya geldi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤
yapt›¤› konuflmada uzun ve zorlu bir yar›fl›n

sonunda yüksekö¤renim yaflamlar›na büyük
bir üniversitede, Ankara Üniversitesi’nde ad›m
atan tüm ö¤rencileri kutlad›. 

""ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  UUnnuuttuullmmaazz  BBiirr  ÖÖ¤¤rreenncciilliikk
HHaayyaatt››  GGeeççiirreecceekkssiinniizz""

Rektör Talu¤ konuflmas›nda flunlar›
söyledi: "Üniversitemiz bir ayd›nlanma
üniversitesidir. Ankara Üniversitesi
Cumhuriyet ayd›nlanmas›n›n en önemli
eserlerinden birisi olarak kurulmufltur. Ankara
Üniversitesi Cumhuriyetimizin yaratt›¤› ilk
üniversitedir. Öncü fakültelerinin görevlerini
ve sorumluluklar›n› Mustafa Kemal Atatürk’ün
belirledi¤i, isimlerini O’nun verdi¤i, aç›l›fllar›n›
O’nun yapt›¤› üniversitedir. Art›k sizler birer
Ankara Üniversitelisiniz. Üniversitemizde
unutulmaz bir ö¤rencilik hayat› geçireceksiniz.
Ö¤renim sürenizin sonunda sizi mesle¤inin

temel bilgilerini
özümsemifl,
erdemli, onurlu
insanlar ve
yurtsever ayd›nlar
olarak, yine buradan
ülkemize, topluma ve
insanl›¤a hizmet için u¤urlayaca¤›z. Ö¤renim
süreniz bitecek ama Ankara Üniversitelili¤iniz
hiç bitmeyecek. Üniversitemizi sizler
yaflatacaks›n›z, kimileriniz baflar›lar›n›zla
ülkemizde ve dünyada üniversitemizin
prestijini yükseltecek, kimileriniz bizlerin
yerini alarak e¤itim ve araflt›rma kadromuzu
oluflturacaks›n›z. 

Bu büyük üniversiteyi sevin, benimseyin
ve sahiplenin. Ona de¤er ve emek verin. Onu
koruyun ve yüceltin. Sak›n hayalsiz, hedefsiz,
iddias›z ve cesaretsiz kalmay›n. Bu üniversite,

“Bu büyük

Üniversiteyi sevin,

sahiplenin, koruyun

ve yüceltin”



Rektör Talu¤
An›tkabir Özel
Defteri’ni
‹mzalad›

An›tkabir Özel Defteri’ni imzalayan
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ flunlar› yazd›:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Ankara Üniversitesi’nin yeni ö¤rencileriyle
2011-2012 akademik y›l›n›n aç›l›fl›nda
huzurunuzda bulunuyoruz.

Onlar, Üniversite yaflamlar›na
Cumhuriyetimizin yaratt›¤› ilk üniversitede
ad›m atman›n coflkusunu yafl›yor ve
sorumlulu¤unu tafl›yorlar. Ö¤rencilerimizin
her zaman akl›n ve bilimin ›fl›¤›nda
yürüyerek onlara arma¤an ve emanet
etti¤iniz Cumhuriyetimizin temel de¤erlerine
daima ba¤l› kalacaklar›na inan›yor ve
güveniyoruz. En derin sayg› ve
flükranlar›m›zla.”

kendi de¤erini görebilen, kendisine güveni
olan ve kendisine güvenilen gençlerin
üniversitesidir. Atatürk’ün size arma¤an ve
emanet etti¤i Cumhuriyetimizin kurdu¤u ilk
üniversitede size mutlu, baflar›l›, sa¤l›kl›, her
günü sevgi ve sevinç dolu, ayd›nl›k ve umut
dolu bir ö¤rencilik yaflam› diliyorum".  

AAttaa’’yy››  ZZiiyyaarreett  EEttttiikk
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤’un, bu y›l

mezun olan Burcu Ya¤c›o¤lu ve yeni kay›t
yapt›ran Hakan Altay ile birlikte "Bilim
Ateflini" yakmas›n›n ard›ndan ö¤retim
elemanlar› ve ö¤renciler toplu halde
An›tkabir’i ziyaret etti.
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“8762” Yeni Ankara Üniversiteli
BBuu  yy››ll  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  aaiilleessiinnee  yyeennii  kkaatt››llaann  öö¤¤rreenncciilleerriimmiizziinn  kkaayy››tt  ggüünnüü  hheeyyeeccaannllaarr››nn››  ppaayyllaaflfltt››kk..  AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnii

tteerrcciihh  eettmmeelleerriinnddeekkii  nneeddeennlleerrii  vvee  dduuyygguullaarr››nn››  oonnllaarrddaann    öö¤¤rreennddiikk……

DDeenniizz  ÖÖ¤¤üütt  ((DDiill  BBiilliimm)):: Hem Ankara rahat bir flehir, hem Ankara Üniversitesi çok güzel bir
üniversite. Yalova’dan geliyorum, nerede kalaca¤›ma dair endiflem var. Kay›tlar çok düzenli

zaten önceden bütün bilgiler ulaflm›flt› bana.
FFiirrddeevvss  ÖÖ¤¤üütt  ((DDeenniizz  ÖÖ¤¤üütt’’üünn  AAnnnneessii)):: O¤lumla çok gurur duyuyorum. O¤lum çok ak›ll› bir

çocuk, ilk defa ondan ayr›laca¤›m zor olacak tabii ama yine de çok mutluyum. 

MMeerrvvee  MMuuttlluu  ((KKiimmyyaa  BBööllüümmüü))::  Ankara Üniversitesi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden
biri hem de çok eski bir üniversite. Ankara’da yaflad›¤›m için de buray› tercih ettim. Çok
mutluyum istedi¤im okulu ve bölümü kazand›¤›m için.
BBaahhrriiyyee  MMuuttlluu  ((MMeerrvvee  MMuuttlluu’’nnuunn  aannnneessii)):: Çok heyecanl›  ve çok zor bir süreçti. Çok
mutluyum, ilk tercihini kazand› k›z›m. 
BBeennggüü  TTaaflflttaann  ((BBiiyyoolloojjii  BBööllüümmüü)):: Biyolojiyi çok seviyorum, Ankara Üniversitesi’nin de
köklü bir okul oldu¤unu bildi¤im için buray› tercih ettim çok da mutluyum. 
TTüürrkkaann  TTaaflflttaann  ((BBeennggüü  TTaaflflttaann’’››nn  BBaabbaaaannnneessii)):: Bu mutlu günde torunumun yan›nda olmak
için geldim. Biz T›p Fakültesi’ni istiyorduk ama onun istedi¤i bir bölümü kazanmas›na da
çok sevindik. 

MMuurraatt  ÖÖzzyyüürreekk  ((ÇÇaa¤¤ddaaflfl  TTüürrkk  LLeehhççeelleerrii  DDiillii  vvee  EEddeebbiiyyaatt››))::  Türkiye’nin say›l› üniversitelerinden
birini kazand›¤›m› düflünüyorum. Zorlu bir süreçti flimdi rahatlad›m. 
MMeehhmmeett  ÖÖzzyyüürreekk  ((MMuurraatt  ÖÖzzyyüürreekk’’iinn  bbaabbaass››)):: Çok mutluyum, herkesin gönlünde bir aslan yatar,
her babaya nasip olsun isterim. 

TTuu¤¤bbaa  GGiirrddaall  ((BBiillggiissaayyaarr  ÖÖ¤¤rreettmmeennllii¤¤ii)):: ‹kinci tercihimi kazand›m, sonuçtan çok memnunum.
Ankara’ya Afyon’dan geliyorum, hem bilmedi¤im bir kent  hem de üniversite hayat›na yeni

bafllad›¤›m için biraz heyecanl›y›m tabii.
‹‹ssmmaaiill  GGiirrddaall  ((TTuu¤¤bbaa  GGiirrddaall’’››nn  BBaabbaass››)):: Büyük k›z›m›n üniversiteli olmas›ndan mutluyum. Tabii

yurt telafl›m›z var, Ankara d›fl›ndan geldi¤imiz için önceli¤imiz bar›nma sorununu çözmek.

CCaannss››nn  TTooppççuu  ((PPeeyyzzaajj  MMiimmaarrll››¤¤››))  :: Ankara Üniversitesi’ni çok iyi bir üniversite oldu¤u için,
çok araflt›rarak geldim. Zorlu bir süreçti bitti¤i için mutluyum. 
GGüüllaayy  TTooppççuu  ((CCaannss››nn  TTooppççuu’’nnuunn  AAnnnneessii))  :: Bizler ‹stanbul’da yaflad›¤›m›z için flehir d›fl›nda
bir tek Ankara Üniversitesi’ni tercih ettik. Kay›tla ilgili önceden bilgilendirme dosyam›z
geldi, krokisinden tüm bilgilere kadar çok güzel haz›rlanm›flt›. Hiç kimseye sormadan
direkt kay›t için buraya geldik, çok da ilgileniyorlar burada personel.
MMeehhmmeett  TTooppççuu  ((CCaannss››nn’’››nn  BBaabbaass››)):: ‹lk senesinde istedi¤i bir üniversiteyi kazand› k›z›m›z, 
o nedenle çok mutluyuz. Tabii onu burada b›rakaca¤›z onun verdi¤i bir hüzün de var.
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TTuubbsshhiinnttuurr  NNaarrmmaannddaa  ((HHaallkkllaa  ‹‹lliiflflkkiilleerr  vvee  TTaann››tt››mm  BBööllüümmüü)):: Ankara Üniversitesi hep istedi¤im bir
okuldu, burada okuyaca¤›m için flansl›y›m. Mo¤olistan’dan geliyorum buraya ve yeni bir ülke
oldu¤u için çok heyecanl›y›m.
EEnnhhcchhiimmeegg  KKhhiisshhiiggzzaayyaa  ((GGaazzeetteecciilliikk  BBööllüümmüü)):: Çok iyi bir üniversitede ö¤renci oldu¤um için çok
mutluyum. Arkadafllar›m›zla birlikte buraya al›flmaya çal›flaca¤›z. 
AArriivvnnyyaarrddaall  KKhhaattaannbbaaaattaarr  ((SS››nn››ff  ÖÖ¤¤rreettmmeennllii¤¤ii)):: Burada okuyan arkadafllar›mdan çok güzel bir
üniversite oldu¤unu duymufltum, o nedenle Ankara Üniversitesi’ni tercih ettim. Çok mutluyum. 

DDeerryyaa  MMaannttaarr  ((LLeehh  DDiillii  vvee  EEddeebbiiyyaatt››)):: Buraya geldi¤im için çok mutluyum, sadece bu
üniversiteyi tercih ettim. Kufladas›’ndan geliyorum Ankara’ya, onun verdi¤i heyecan da çok
fazla.

BBuurraakk  PPaassll››  ((KKiimmyyaa  BBööllüümmüü)):: Çok köklü bir üniversite oldu¤u için istedim. Asl›nda daha
iyi bir bölüm istiyordum ama Ankara Üniversitesi’nde olmaktan memnunum. fiimdiden

babam› ikna edebilirsem mezun olduktan sonra da, onun sermayesiyle kimya üzerine
sanayide çal›flmay› hedefliyorum. 

HHaalliill  ‹‹bbrraahhiimm  SSaayykkaall  ((AAssttrroonnoommii  vvee  UUzzaayy  BBiilliimmlleerrii))  :: Ankara’da oturuyorum, Ankara
Üniversitesi’nin de güzel bir üniversite oldu¤unu biliyordum. Araflt›rarak bu bölümü tercih
ettim. Gelece¤i olan bir bölüm, çok mutluyum.

GGöökkhhaann  TToopprraakkçç››  ((KKiimmyyaa  MMüühheennddiissllii¤¤ii))  :: Ziraat Fakültesi’ni üçüncü s›n›fta b›rak›p tekrar s›nava
girdim, üniversiteden çok memnun oldu¤um için yine Ankara Üniversitesi’ni tercih ettim. Kimya
Mühendisli¤i benim hedefimdi, kazand›¤›m için mutluyum.

ankara@ankara.edu.tr adresine gelen bu e-postayı da sizlerle paylaşmak istedik...

“Merhaba, ben Can Özgür Günefl. 2011 giriflli Bahçe Bitkileri ö¤rencinizim. Asl›nda buraya baflka bir üniversiteden kayd›m› sildirerek geldim.
5 senelik bir baflar›s›zl›ktan sonra bir daha üniversite okumak yoktu akl›mda. Birkaç arkadafl›m›n bu bölümü övmesi ve önermesi üzerine yazd›m ve

iyi ki gelmiflim. 21.09.2011 tarihindeki bölümle tan›flma etkili¤inizde akademik kadronun ö¤rencilere yaklafl›m› çok güzeldi ve acayip hofluma gitti.
Di¤er üniversitede baflar›s›z olmam›n belki en büyük sebebi hoca ö¤renci iliflkisiydi. Burada ö¤rencilerine "beni anneniz olarak görebilirsiniz" diyen
hocalar›n olmas› do¤ru tercih yapt›¤›m›n bir göstergesidir. Tüm hocalara bu güzel karfl›lama için çok içten teflekkür ediyorum..."
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Kordon Kan›
Bankas› Binas›n›

Hizmete Açt›k
TTürkiye’de hematopoetik kök hücre nakilleri

alan›nda birçok uygulaman›n ülkemize
uluslararas› standartlarda uyarlanmas›nda
öncülük eden Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Hematoloji Bilim Dal›; bu
standartlara uygun olarak kurulan "Kordon
Kan› Bankas›" binas›n›,  toplam 9000 gönüllü
ve kordon kan› ba¤›fl› ile doku
tiplendirilmesini karfl›layacak tüm donan›mla
23 Eylül 2011 tarihinde hizmete açt›. 

Aç›l›flta konuflma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤; "Küçük, dev bir
bina" olarak nitelendirdi¤i Kordon Kan›
Bankas›’n›n hizmete aç›lmas›ndan duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi. Talu¤ flunlar›
söyledi: "Gerçekte bu bina 500 m2 ama o
kadar büyük ki 1994 y›l›ndan bu yana Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi’nin Kök Hücre Nakli
ve Kordon Kan› Bankac›l›¤› konusundaki
öncülü¤ünü ve önderli¤ini ortaya koydu¤u,
birikimini aktard›¤› müthifl bir binad›r.
Türkiye’nin Kordon Kan› Bankac›l›¤› ve Kordon
Kan›’na dayal› Kök Hücre Nakli konusundaki
çabalar›nda art›k uluslararas› yeterlili¤e ve
dünya standartlar›na ulaflt›¤›n› kan›tlayan
çok önemli bir köfle tafl›, büyük bir ad›md›r.
Bu binan›n yap›m› Devlet Planlama
Teflkilat›’n›n 2009’da bafllayan projesine
dayal›d›r, ama bunun içinde bizim de
rektörlük olarak belirli bir katk›m›z vard›r. 

""AAnnkkaarraa  TT››pp’’ttaa  HHeerr  AAllaannddaa  ÇÇookk
BBüüyyüükk  ‹‹flfllleerr  YYaapp››ll››yyoorr""

Kök Hücre ve Kordon Kan› asl›nda umut
demek. Gerçekten büyük bir umuttur.
‹nsanl›¤›n yaflamla, yaflam›yla ilgili büyük bir
umuttur. Bir umut çiçe¤idir, sevgi çiçe¤idir.

Do¤um s›ras›nda elde edilen ve toplanan
Kordon Kan›’n›n kök hücre bak›m›ndan
k›ymeti çok büyüktür. Ama bir de doku
uygunlu¤u sa¤land›¤›nda iflte Kök Hücre
Nakli için paha biçilmez bir de¤erdir. Bu
de¤erli çal›flmay› gerçeklefltiren arkadafl›ma,
ekibine çok teflekkür ediyorum. Katk›s› olan
bütün arkadafllar›ma teflekkür ediyorum. Kök
hücre konusunda Ankara T›p’ta çok önemli
ifller yap›l›yor, asl›nda her alanda büyük ifller
yap›l›yor. Kök Hücre Enstitümüz var. Onu
yönetiyoruz. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Türkök
konusundaki çal›flmalar›na destek veriyoruz.
Burada yap›lacak bilimsel çal›flmalar›n
Türkiye için, insanl›k için çok önemli ve
de¤erli oldu¤unu biliyorum. 1994 y›l›ndan,
hatta 88’den bu yana eme¤i olan,
bafllang›c›n› sa¤layan arkadafllar›ma, de¤erli
hocalar›ma ve katk›s› olan herkese çok
teflekkür ediyorum." 

T›p Fakültesi Dekan› Prof.Dr. ‹lker Ökten
yapt›¤› konuflmada; üniversite hastanelerinin
ülkelerinde teknoloji ve uygulaman›n öncüsü
olmalar› gerekti¤ini vurgulayarak flunlar›
söyledi: "Hematoloji Klini¤imiz de ülkemizde
bu konuda öncü bir klinik olarak göze
çarpmaktad›r. 1988 y›l›ndan beri Türkiye’de
en fazla kök hücre nakli yapan Hematoloji
Klini¤i ve onlar›n bir ö¤retim üyesi olan Meral
Berksaç hocan›n baflkanl›¤›nda Kordon Kan›
Bankas›, yine öncü bir kurulufl olarak hem
fakültemizi hem de ülkemizi bu konuda ileri
tafl›yacakt›r. Üniversitelerin flu anki mali
s›k›nt›lar›na ra¤men biz bu yapt›r›mlara
öncelik veriyoruz. Ben Kordon   Kan›
Bankas›’n›n öncü olaca¤›na ve ülkemizde bir
ç›¤›r açaca¤›na inan›yorum. Fakültemiz ve

ülkemiz aç›s›ndan hay›rl› olmas›n› diliyorum."
Kordon Kan› Bankas› Sorumlu Ö¤retim

Üyesi  Prof. Dr. Meral Beksaç ise; kan
hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lan kök
hücre nakli, ancak teknolojik ve t›p düzeyi
yüksek ülkelerin gerçeklefltirebildi¤ini; bu
yönteme katk›da bulunan, doku tiplerini ve
ifllevlerini tan›mlayanlar ile insanlara
baflar›yla ilk kez uygulayanlara Nobel T›p-
Fizyoloji ödüllerini getiren bir tedavi yöntemi
oldu¤unu hat›rlatarak Kordon Kan› Bankas› ile
ilgili bilgi verdi. Beksaç: "Kök hücre
nakillerinde aile bireyleri aras›nda uygun bir
verici bulunma olas›l›¤› %40’t›r. Nakil yap›lan
hastalar kadar, nakil gereksinimi olup uygun
verici bulunamayan hastalar bulunmaktad›r.
Bu flekilde akrabalar›ndan uygun ba¤›flç›
saptanamayan hastalar›n say›s› önemli bir
rakam› oluflturmaktad›r. Dünya, bu soruna
çözüm bulmak için 1990’l› y›llarda akraba
olmayan ama doku uyumu gösteren kiflilerden
ba¤›fl yap›labilmesini takiben doku
bankac›l›¤›n› bafllatm›fl ve 47 ülkeden 65 doku
bankas› ile 28 ülkeden 47 kordon kan›
bankas›na ulaflan üye ve 18 milyon eriflkin
verici ile 500.000’e yak›n kordon kan› bilgisini
kapsayan bir merkezi kay›t sistemi olan Bone
Marrow Donors Worldwide (BMDW)
kurulmufltur. Ülkemizde bu yönde faaliyet
gösteren bir ulusal organizasyon olmad›¤› için
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren ‹stanbul ve
Ankara Üniversitesi T›p Fakültelerinde,
hastalar için EFI (European Federation of
Immunogenetics) taraf›ndan akredite olan
laboratuarlar›nda, kök hücre ba¤›fllamak üzere
aday olan ve doku tipleri incelenmifl aile
bireylerinden oluflan birer havuz
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oluflturulmufltur. TRAN ve TR‹S olarak Dünya
Doku Bankalar› Birli¤i’ne (Bone Marrow
Donors Worldwide) kay›tl› olan  bu doku
bankalar›, ayn› zamanda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
Türkök projesinin dan›flmanl›¤›na da davet
edilmifltir. 

""DDüünnyyaa’’ddaa  eenn  ççookk  ggeelliiflfleenn
sseekkttöörrlleerrddeenn  bbiirrii  kkoorrddoonn  kkaann››
bbaannkkaacc››ll››¤¤››dd››rr""

Doku tipimiz, bireyleri birbirinden ay›rt
eden en yüksek derecede farkl›l›k gösteren
özelli¤imiz oldu¤u için birçok kifliye
Dünyadaki 18,5 milyon verici aras›ndan bile
uygun verici bulunamamaktad›r. Bu
koflullarda sanal de¤il, gerçek kök hücre
bankac›l›¤› olan kordon kan›n›n saklanmas›
önem kazanm›flt›r. Bunun temel nedeni,
kordon kan›n›n biyolojik özelliklerinden dolay›,
eriflkindekinden daha alt düzeyde bir doku
uyumu ile  kordon kan›ndan yap›lan nakillerde
baflar› sa¤lanabilmesidir. Bugün dünyada en
çok geliflen  sektörlerden biri kordon kan›
bankac›l›¤›d›r. Bireylerin  çocuklar›ndan
al›nan ve kendileri için kullan›lmak amac›yla
saklanan kordon kan› say›s›n›n bir milyona
ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Ba¤›fl nitelikli
olan bankac›l›k ise bunun yar›s› düzeyindedir.
Ancak kendine rezerve kordon kan›na
gereksinim duyularak kullan›lma olas›l›¤› en
yüksek 10.000’de 1 düzeyinde iken ba¤›fl

kordon kanlar› 100’de 1 oran›nda
kullan›lmaktad›r. Üstelik kordon kan›na
ulaflmak çok daha h›zl› olmaktad›r. Nükleer
tehlike gibi durumlar için de önemli bir
kurtar›c› görevi üstlenebilir. 

Türkiye’de AÜTF KKB d›fl›nda  Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatlanm›fl dört kordon
kan› bankas› bulunmaktad›r. Üçü kamu d›fl›
yap›lar olan bu bankalar, otolog bankac›l›¤›
esas kullan›m hedefi olarak belirlemifllerdir.
‹lk kez kamuda gerçekleflen bu proje, ülkemiz
için yurtd›fl›na döviz kayb›n› azaltacak, ulusal
yap›lanma ve yeterlili¤e do¤ru önemli bir
at›l›md›r. Projenin hayata geçmesi ile
bafllatt›¤›m›z gönüllü kazanma giriflimleri
Ankara, Sinop ve Bursa’dan yan›t bularak
3000 yeni gönüllü kazan›lm›flt›r. Böylece
gerçekten gönüllü olarak bize baflvuran,
sa¤l›kl› bireylerden  oluflan kay›tlar›m›z
5.800’e ulaflm›flt›r. Ruhsat al›m›n› takiben
ortalama günde 3 adet kordon kan›
ba¤›fl›ndan saklanabilecek özellikte olanlar
seçilerek bankam›z kapsam›na al›nm›fl ve
kordon kan› say›m›z 50’ye yükselmifltir.
Elimizdeki malzeme ile 4500 gönüllü ve 550
kordon kan› tiplendirerek saklayabilecek
kapasitede oldu¤umuzu, sa¤l›kl› bireylerin
katk›s›n› bekledi¤imizi,
www.kokhucrebagisla.com ve
www.kordonkanibagisla.com sayfalar›ndan
gerekli bilgilere ulafl›p kay›t

yapt›rabileceklerini, bize sadece 10 cc kan
örne¤ini posta ile gönderebileceklerini
tekrarlamak isterim. Keza kordon kan› ba¤›fl›
için de halen Ankara T›p ve Hacettepe T›p ile
protokol dahilinde ba¤›fl kabul etmekteyiz.
‹lgilenen Do¤um Klinikleri ile de birer
protokol bafllat›labilir. 

Bu proje öncesi, TRAN arac›l›kl› uygun
verici bulma h›z›m›zla hemen tümü
yurtd›fl›ndan gelen ba¤›fllarla ayda ortalama 5
akraba d›fl› kök hücre nakli
gerçekleflmektedir. Hedefimiz yurtd›fl›na her
bir nakil için ödenen ortalama 25.000 avro
(eriflkinden ba¤›fl) ve 30.000-50.000 dolar’›n
(kordon kan› ba¤›fl›) ülkemizde kalmas›n›n
sa¤lanmas›, verici bulma h›z›n›n  ve oran›n›n
artmas›d›r. Yurtd›fl›nda akraba olmayan bir
bireyden nakil bedelinin 500.000-1 milyon
dolara ç›kabildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda AÜTF
KKB ve Kök Hücre Bankas›na yap›lan
yat›r›m›n önemi daha da artmaktad›r."

Cebeci Yerleflkesi’nde kurulan Kordon
Kan› Bankas› ile özellikle lösemi, kemik ili¤i
yetmezli¤i ve di¤er kan hastal›klar›n›n
tedavisi do¤rudan yap›labilecek. Üniversite,
TÜBA ve DPT destekli Sa¤l›k Bakanl›¤› ile
koordineli geliflen bu proje ayn› zamanda
kordon ve kök hücre bankac›l›¤›nda bilimsel
araflt›rmalara da ortam haz›rlayacak.  
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ÇÇal›flmalar› yaklafl›k iki y›ldan beri devam
eden Mevsimlik Tar›m ‹flçilerinin 0-6 Yafl

Grubu Çocuklar›n›n Yaflam Halleri araflt›rmas›
sonuçland›. Polatl›, Adana, Urfa ve Yozgat’ta
kat›l›ml› gözlem ve mülakat tekni¤i
kullan›larak elde edilen bulgular 20-21 Eylül
2011 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi, Çocuk
Kültürü Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(ÇOKAUM) taraf›ndan Ankara, Hilton
Oteli’nde düzenlenen iki günlük bir bas›n
konferans›yla kamuoyu ile paylafl›ld› ve
alan›nda uzman kat›l›mc›larla kapsaml› bir
biçimde tart›fl›ld›. 

Konferans›n aç›l›fl konuflmalar›
Üniversitemiz  Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Müge
Artar, Bernard van Leer Vakf› Proje
Koordinatörü Marc Mataheru  ve  Proje
De¤erlendirme Koordinatörü Prof. Dr. Selim
‹ltufl taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Doç. Dr. Müge Artar; çocuklar›n genel
yaflam koflullar›ndaki temel sorunlar› dile

getirirken, temel sa¤l›k beslenme ve güven
gereksinimlerinin karfl›lanmad›¤› bu grup
çocu¤un maruz kald›¤› uyaran eksikli¤i ve
anne çocuk etkilefliminde yaflanan s›k›nt›lar
üzerinde durdu. Çal›flmalar›n› Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi alan›nda sürdüren Prof. Dr. Yank›
Yazgan da konuflmas›nda göç etmenin zorlu
koflullar›ndan ve bu koflullar›n çocuklar›n
fiziksel ve ruhsal sa¤l›klar›n› e¤itim ve sosyal
çevre aç›s›ndan olumsuz yönde
etkilemesinden söz etti.  Konferans;
Hollanda’da yaflamakta olan Gazeteci Yazar
Mehmet Ülger’in "Zara" adl› bir k›z çocu¤unun
gözünden Ordu’daki f›nd›k iflçilerinin
yaflamlar›n› anlatt›¤› belgeselinin gösterimiyle
devam etti. Urfa’da mevsimlik tar›m iflçilerinin
kendi haklar›n› savunmak ve seslerini
duyurmak üzere kurmufl olduklar› MET‹DER’in
(Mevsimlik Tar›m ‹flçileri Derne¤i) baflkan›
Haflim Baran’›n kendi deneyimlerini aktard›¤›
duygusal konuflmas› dinleyicileri derinden
etkiledi.

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Sosyal

Pediatri Bilim Dal›’ndan Prof. Dr. Ufuk
Beyazova’n›n mevsimlik tar›m iflçilerinin
çocuklar›n› konu alan sunumu mevsimlik kad›n
iflçilerin e¤itim durumu, istenen çocuk say›s›,
ölen çocuk say›s›, sa¤l›k aç›s›ndan çocu¤un
çevresi, sosyal ve ruhsal geliflimi ve beslenme
aç›lar›ndan ilginç veriler ortaya koydu. 

Konferans›n ikinci günü gerçeklefltirilen ilk
etkinlik  yaklafl›k iki y›l devam eden ve dört
bölgede gerçeklefltirilen araflt›rman›n
demografik bulgular›n›n Aylin Demirli
taraf›ndan ayr›nt›l› bir flekilde kat›l›mc›larla
paylafl›lmas› oldu. Bulgular›n ortaya
konulmas›n›n ard›ndan Bernard Van Leer
Vakf›’ndan Prof. Dr. Selim ‹ltufl’un oturum
baflkanl›¤›n› gerçeklefltirdi¤i bir panel
gerçeklefltirildi. Bu panele Harran Üniversitesi
Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›’ndan Prof. Dr.
Zeynep fiimflek, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tar›m Ekonomisi Bölümü’nden Doç.
Dr. Bülent Gülçubuk, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdür
Yard›mc›s› Lütfi ‹nciro¤lu kat›ld›lar. 

Konferans›n son etkinli¤inde oturum
baflkan› Prof. Dr. Bülent Gülçubuk
baflkanl›¤›nda, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdür Yard›mc›s›
Lütfi ‹nciro¤lu, Ordu Vali Yard›mc›s› Ömer
Adar ve Polatl› Kaymakaml›¤› Proje
Koordinatörü Hasan Çetin’in kat›ld›¤› bir panel
gerçeklefltirildi. Panelde Lütfi ‹nciro¤lu MET‹P
projesi çerçevesinde yapt›klar›
uygulamalardan söz ederken, Hasan Çetin bu
projenin uyguland›¤› ilk pilot bölge olan
Polatl›’da yapt›klar› çal›flmalar› ve elde
ettikleri sonuçlar› anlatt›. Ordu Vali Yard›mc›s›
Ömer Adar da f›nd›k iflçilerinin koflullar›n›
iyilefltirmek için toplanma yerlerinde
gerçeklefltirdikleri düzenlemelerden söz etti.
Kat›l›mc›lar›n sorular› ve ilgililerin bunlara
verdikleri yan›tlar›n ard›ndan konferans sona
erdi.

ÇOKAUM’dan 
Mevsimlik Göçte 

Çocuk Olmak
Konferans› 

”
“



AAnkara Üniversitesi Türk ‹nk›lap Tarihi
Enstitüsü ile Haymana Belediyesi’nin

ortaklafla düzenledikleri "90. Y›ldönümünde
Sakarya Zaferi ve Haymana" konulu
sempozyum, 12 Eylül 2011 tarihinde
Haymana’da yap›ld›. Sempozyuma on üç
farkl› üniversiteden yirmi akademisyen
konuflmac› olarak kat›ld›. 

Ankara Üniversitesi Türk ‹nk›lâp Tarihi
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik
Ertan, Haymana Belediye Baflkan› Hac› Aysu
ve Polatl› Kaymakam› ve Haymana
Kaymakam Vekili Gürsoy Osman Bilgin ve
Ankara Üniversitesi Haymana Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. ‹smail
A¤›rbafl’›n haz›r bulundu¤u sempozyum
"Dünden Bugüne Haymana" adl› birinci
oturumla bafllad›. Birinci oturumun
baflkanl›¤›n› yapan Prof. Dr. Ertan
konuflmas›nda, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp
Tarihi derslerinde Sakarya Zaferi’nden
bahsederken pek çok kiflinin savafl›n
Adapazar›’nda gerçekleflti¤ini zannettiklerini,
oysa ki Sakarya Savafl›’n›n Haymana, Polatl›,
Temelli üçgeninde ve Sivrihisar’a uzanan
bölgede cereyan etti¤ini belirtti. Sakarya
Zaferi’nin önemine de¤inen Ertan: "Bu zaten
o kadar büyük bir zaferdir ki, b›rak›n
Haymana ve Polatl›’y› tüm Türkiye’yi, tüm
dünyadaki Türkleri hatta antiemperyalist
yönüyle tüm insanl›¤› onurland›racak
düzeydedir. Onu özellikle vurgulamak
istiyorum. Amac›m›z hiçbir zaman k›s›r bir
yerel rekabet de¤ildir. Ama Haymana’n›n da
hakk›n› teslim etmek gerekiyor." dedi. 

Hemen ard›ndan ayn› oturumda
konuflmac› olarak yer alan Milliyet Gazetesi
yazar› Abbas Güçlü, "Dünden Bugüne
Haymana ve Ankara’da De¤iflim" konulu
bildirisini flehirlerin zaman içinde de¤iflim ve
dönüflümüne ay›rarak, bu de¤iflim ve
dönüflüm s›ras›nda flehirlerin genel yap›s›n›n,
tarihsel dokusunun bozulmamas› gerekti¤ini

önemle vurgulad›. ‹kinci konuflmac› Halil
‹brahim Uçak, "Milli Mücadele’de Haymana"
adl› bildirisinde, Haymana’n›n Milli
Mücadele’de, özellikle Sakarya Savafl›’ndaki
yerine de¤indi. Prof. Dr. Mehmet fiahingöz ise
orijinal belgelerle destekledi¤i konuflmas›nda,
‹zmir’in iflgaline karfl› baflta Haymana olmak
üzere, yurdun çeflitli yörelerinde düzenlenen
mitingler ve çekilen protesto telgraflar›ndan
örnekler verdi.

Prof. Dr. Metin Ay›fl›¤› baflkanl›¤›ndaki
ikinci oturumda Sakarya Meydan
Muharebesi’ne giden süreç ve savafl tart›fl›ld›.
Doç. Dr. Esma Torun Çelik, "Baflkomutanl›k
Yasas› Tart›flmalar›" konulu bildirisinde, savafl
öncesi Meclis’te Mustafa Kemal Pafla
yanl›lar› ve karfl›tlar› aras›ndaki mücadeleye
yer verdi. Prof. Dr. Saime Yüceer, "Sakarya
Zaferine Giden Yolda Önemli Bir Devrim:
Mustafa Kemal Pafla’ya Baflkomutanl›k
Yetkisinin Verilmesi" konulu bildirisinde,
Mustafa Kemal’in baflkomutan seçilerek
devlet baflkanl›¤› yolunu açt›¤›n› dile
getirerek, bu seçim sürecini bir demokrasi
flöleni olarak de¤erlendirdi. 

Prof. Dr. Esin Derinsu Day› baflkanl›¤›ndaki
üçüncü oturumda ise Sakarya Meydan
Muharebesi siyasal ve sosyal yönleriyle
irdelendi. Prof. Dr. Haluk Selvi, muharebe
günlerinde Anadolu’daki yaflam tarz›n›,
Anadolu’daki insanlar›n bak›fl›n› dile
getirirken, Doç. Dr. Yaflar Özüçetin Sakarya
Savafl› sonras›nda TBMM’deki coflkuyu ve
heyecan› ortaya koyan bir konuflma yapt›.
Prof. Dr. Metin Ay›fl›¤› ise Sakarya Zaferi’nin
‹stanbul’daki yurtsever çevrelerce nas›l
alg›land›¤›n›, nas›l önemsendi¤ini ve
‹stanbul’da nas›l heyecan yaratt›¤›n› ortaya
koyduktan sonra, oturumun son konuflmac›s›
Prof. Dr. Osman Akandere Sakarya Savafl›’n›n
kazan›lmas› üzerine komutanlar›n birbirlerine
çekmifl olduklar› kutlama telgraflar› üzerinde
durdu. Prof. Dr. Mehmet fiahingöz’ün

yönetti¤i  dördüncü oturumda iç ve d›fl
kamuoyunda Sakarya Zaferi’nin yank›lar›
tart›fl›ld›.Doç. Dr. Serpil Sürmeli kamuoyuna
yans›yan yönüyle Sakarya Savafl›’n› ortaya
koydu. Prof. Dr. Esin Derinsu Day› ise
"Do¤u’nun Sesi Varl›k Gazetesinde Sakarya
Savafl› ve Zaferi" konulu bildirisinde Sakarya
Savafl›’n›n yans›malar›n› ortaya koyarak,
Varl›k gazetesinin Sakarya Savafl›’n› ne
derece gündeme tafl›d›¤›n› vurgulad›. Yine
Prof. Dr. Sad›k Sar›saman, Hâkimiyet-i Milliye
gazetesi baflta olmak üzere, Sakarya
Savafl›’n›n Türk bas›n›nda yaratm›fl oldu¤u
etkiyi ortaya koyan bir konuflma yapt›.
"Sakarya Savafl›’n›n D›fl Bas›ndaki Yank›lar›"
konulu bildirisinde ise Prof. Dr. ‹zzet Öztoprak,
Sakarya Savafl›’n›n baflta Yunan bas›n› olmak
üzere d›fl bas›nda oldukça ses getirdi¤ini
vurgulad›. 

Prof. Dr. ‹zzet Öztoprak taraf›ndan
yönetilen "Sakarya Zaferi Sonras›nda Askeri
ve Siyasi Geliflmeler" adl› son oturumda
Dr. Nilüfer Erdem Yunanl›lar›n gözüyle
Sakarya Savafl›’na bakarak, Yunanl›lar›n
Ankara Savafl› olarak da alg›lad›klar› bu
savaflta, Yunan ordular›n›n durumunu, Yunan
askerlerinin an›lar›ndan yola ç›karak anlatt›.
Doç. Dr. Hakan Uzun ise Sakarya Savafl›’ndan
Büyük Taarruz’a kadar uzanan dönemde
TBMM’nin bar›fl çabalar›na yer vererek, bu
çabalar›n sonuçsuz kalmas› üzerine Büyük
Taarruz’un kaç›n›lmaz oldu¤una de¤indi.
Doç. Dr. Kemal Ar› ise "Büyük Taarruz’da
Süvariler ve ‹zmir’e Yürüyüfl" konulu
bildirisinde, Büyük Taarruz s›ras›nda
süvarilerin baflar›lar›na de¤indi, Ar›;
konuflmas›n›n büyük bir k›sm›n› ‹zmir’in
kurtuluflu ve Yüzbafl› fierafettin’e ay›rd›.
Sempozyumun son bildirisini Prof. Dr.
Mustafa Y›lmaz sundu. Program, Sakarya
Meydan Muharebesi’nin cereyan etti¤i Çal
Da¤›, Mangal Da¤› ve Türbe Tepe’ye
düzenlenen inceleme gezisi ile sona erdi. 

90. Y›l›nda
Sakarya Zaferi ve Haymana

Sempozyumu

“
”

Prof. Dr. Temuçin Faik ErtanProf. Dr. Temuçin Faik Ertan
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GGüünn  bbooyyuu  hhaavvuuzz  ççeevvrreessiinnddee  oolluupp
yyüüzzeemmeemmeekk  zzoorr  oollmmuuyyoorr  mmuu??

Asl›nda ben bu havuza daha hiç girmedim.
Buradaki görevim çok aktif oldu¤u için,
üyelerin her an her saniye bana ulafl›labilmesi
önemli. Asl›nda yirmi y›l boyunca yüzdüm ben,
o yüzden de çok hevesli de¤ilim. Tatillerde de
denizde yüzmeyi tercih ediyorum.

OOlliimmppiikk  hhaavvuuzzuunn  AAnnkkaarraa  iiççiinn  öönneemmii  nnee??
Ankara Üniversitesi Havuzu aç›ld›¤›

dönemde büyük bir bofllu¤u doldurdu. Ancak
flöyle bir k›yas yaparsak, Atina’n›n herhangi
bir semtinde Ankara’n›n toplam›nda bulunan
havuz say›s› kadar olimpik havuz mevcut.
‹ngiltere’de keza öyle. Buras› kuruldu¤unda
Türkiye’nin en büyük kapal› yüzme havuzu
olarak aç›ld›. 50 metrelik havuzlar vard› ama
10 kulvarl› olan› yoktu. Sonras›nda birkaç
üniversite daha açt›, ancak Ankara’da hala bu
büyüklükte  olan› yok. Bir kere flehrin

Yüzme Havuzu Sorumlusu ve Spor Kulübü Yüzme Branşı Sorumlusu 
Kerem Tanılkan ile konuştuk...

merkezinde bu düzeyde bir havuz yok ve en
önemlisi d›flar›ya aç›k böyle bir havuz yok.
Ankara Üniversitesi Yüzme Havuzu çok ciddi
flekilde halka hizmet veriyor. Yüzme
kurslar›nda talep edilen ücret, Gençlik Spor ‹l
Müdürlü¤ü’nün talep etti¤i ücretlerle ayn› ve
o tesislerle bizim havuzumuz k›yaslanamaz
bile. Her aç›dan biz üstünüz. D›flar›ya aç›k
çal›flmam›z›n nedeni ticari kayg›s› olan bir
tesis olmamam›z. Havuzumuz;
Üniversitemizin topluma hizmet etme
misyonuna uygun olarak iflliyor. Aç›ld›ktan
sonra çok önemli bir problem yaflamad›k.
Yaln›zca bir hocam›z kötü bir olay yaflad›.

KKööttüü  bbiirr  oollaayy??
Difl Hekimli¤i Fakültesi’nden bir hocam›z›n

bafl›ndan geçti. Asl›nda hocam›z çok iyi yüzer,
ama olay›n oldu¤u gün suda bir bayg›nl›k
geçirdi. 4,5 dk. suyun alt›nda kald›. Onunla
ayn› kulvarda yüzen kifli iki kez üzerinden
geçti¤i halde fark etmemifl.  Biz sudan
ald›¤›m›zda nabz› durmufltu, solunum yoktu.
12 dk. kalp masaj› yapt›k ve ambulans
geldi¤inde kalp at›fl› ve solunumu vard›.
Sonras›nda uzunca bir süre yüzmedi hocam›z.
Yüzmeyi de çok seviyordu, özel bir
cankurtaran eflli¤inde tekrar yüzmeye bafllad›.
Master tak›m›m›za kat›ld›, madalya ald›, hatta
‹stanbul Bo¤az›n› yüzerek geçti. 

TTeessiissttee  kkaaçç  ppeerrssoonneell  ggöörreevv  yyaapp››yyoorr??
Bu havuzda 26 tane ILS (International Life

Saving) sertifikal› cankurtaran çal›fl›yor. Bu
sertifika için her y›l vize s›navlar› vard›r ve
yeniletilir. Bizim havuzumuzda günün her
saati bir cankurtaran vard›r, yo¤un oldu¤u
zamanlarda bu say› ikiye üçe ç›kart›l›r. Çünkü
büyük bir havuz. Benimle birlikte k›smi ve tam
zamanl› toplam 50 personel görev yap›yor.
Cankurtaranlar, teknisyenler, temizlik
elemanlar›, Halkla ‹liflkiler, ÖRSEM ve
muhasebe personeli var. 

HHaavvuuzzuunn  ççaall››flflmmaa  ssiisstteemmii  nnaass››ll??
Yüzme havuzunun çal›flma biçimi üyelik

sistemi. Üyelerden ald›¤›m›z ücretlerle
havuzun giderlerini karfl›lamaya çal›fl›yoruz.

Dört tip üyeli¤imiz var, Ankara Üniversitesi
ö¤rencileri, personeli, mezunlar›m›z ve
d›flar›dan kullan›c›lar. D›flar›dan kullan›c›lar
için Ankara Üniversitesi’nden bir çal›flan
referans› istiyoruz. Üyelik çeflitleri de var,
s›n›rl›-s›n›rs›z üyelik, aile üyeli¤i, belirli
günlerde üyelik gibi çok
alternatifli bir sistemimiz
var. Havuzun temel
portföyünü bu üyeler
oluflturuyor. Alt› y›lda 26
bin üyemiz oldu. Onun
d›fl›nda da Spor Kulübümüzün düzenledi¤i
yüzme kurslar›na kat›lan kullan›c›lar var. 

KKuullllaann››mm  oorraannllaarr››yyllaa  iillggiillii  iissttaattiissttiikklleerriinniizz
vvaarr  mm››??

Günlük kullan›c› say›m›za bakarak, günlük
takip ederek böyle istatistikler ç›kar›yoruz.
Mesela Eylül-Ekim ve Kas›m aylar›n›
kapsayan dönem en az kullan›m›n oldu¤u
dönemlerdir.  Herkes yaz tatilinden gelmifl
oluyor, fazla kilolar çok sorun olarak
görünmüyor, herkes kendisini biraz nadasa
b›rak›yor, dolay›s›yla tesisimizi kullanan say›s›
da azal›yor. Mart-Nisan-May›s da en yo¤un
kullan›m›n oldu¤u aylar.  Tesisi en aktif
kullananlar da kad›n üyelerimiz.  Alt› y›l içinde
üye olan ama üyelik kartlar›n› bile almayan
üyelerimiz de var.

SSppoorraa  hheevveessllii  bbaaflflll››yyoorruuzz  aammaa  ppeekk  iissttiikkrraarrll››
ggiittmmiiyyoorruuzz  ggaalliibbaa  ……

Evet bunu söyleyebiliriz. Zaten spor
tesislerinin geliri bu tür üyelerdir, aktif
kullan›c›lardan para kazan›lmaz. 

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  hhaavvuuzzddaann  bbeekklleenneenn  oorraannddaa
yyaarraarrllaann››yyoorr  mmuu??

Elbette çok fazla kullan›yorlar tesisi.
Üyelik ücretinin de çok az olmas›n›n etkisi var
tabii,  y›ll›k 30 TL ve alt› y›ld›r böyle. fiu da bir
gerçek; yüzme bilmeyen ö¤renci say›m›z çok
fazla, daha önce hayat›nda hiç suya girmemifl
ö¤rencilerimiz oluyor. Her sene Ö¤renci
Konseyi otuzar ö¤renci belirliyor ve biz hiçbir
ücret almadan, belirli ihtiyaçlar›n› da
karfl›layarak onlara yüzme ö¤retiyoruz. 

1970 Ankara doğumlu olan Kerem Tanılkan,
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi
Yüksekokulu Spor Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1996
yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nda araştırma
görevlisi olan Tanılkan, yüksek lisans eğitimini A.Ü

Spor Yönetimi Anabilim Dalı’nda yaptı. Doktora
Eğitimini de A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim
Yönetimi ve Teftiş Anabilim Dalı’nda devam ediyor.
Yirmi yıldır yüzme antrenörlüğü yapan Tanılkan, 2005
yılından bu yana  Ankara Üniversitesi Yüzme Havuzu
Sorumlusu olarak görev yapıyor.

Sporla Kilo Vermek Mümkün
De¤ildir, Tam Tersine
‹fltah›n›z Aç›l›r”

Kerem
Tan›lkan

“

“Ankara’nın En

Büyük ve En Dışa

Açık Havuzuyuz”



TTeessiissttee  nnee  ggiibbii  oollaannaakkllaarr  vvaarr??
Egzersiz salonu, yüzme havuzu, sauna, yaz

aylar›nda hizmet veren günefllenme teras›m›z,
bir de bisiklet hizmetimiz var. Üyeler
kimlikleriyle bisikletleri bizden al›p yerleflke
içinde bisiklet kullanabiliyorlar. Küçük
çocuklar için çizgi film izleyebildikleri, oyun
oynayabildikleri bir alan›m›z var, buray› da
ailelerin talepleri üzerine oluflturduk. Bir de
pilates, yoga, spinning ve aerobik seanslar›

düzenliyoruz. 
ÜÜyyeelleerrddeenn  nnaass››ll  ggeerrii

bbiillddiirriimm  aall››yyoorrssuunnuuzz??
Ankara Üniversitesi

tepkisini dile getiren bir
üniversitedir. Alt› y›l içinde
26 bin kiflinin üye oldu¤u
bir tesis olarak hiç
flikayetle karfl›laflmad›k.

Bir kez ank-club’ta bir sitemle
karfl›laflt›k o kadar. Burada bir öneri kutumuz
var günlük olarak üyelerimizden gelen
önerileri de¤erlendirip onlara mutlaka geri
dönüfl yap›yoruz. Bazen bizim gözümüzden
kaçan çok iyi öneriler de geliyor. En önemli
konu hijyendir. Biz bu konuda gerçekten çok
iyiyiz. Sadece havuzun çevre temizli¤i
anlam›nda de¤il, havuz suyu bak›m›ndan ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün parametrelerine t›pat›p
uyan tek havuzuz. Bakteriyolojik aç›dan hiç
sorun yaflamad›k bugüne kadar. Günde 60 ton
taze su ilave ediyoruz ve böyle bir sirkülasyon
oluyor. 

UUlluussllaarraarraass››  oorrggaanniizzaassyyoonnllaarr  ddaa
ddüüzzeennlleenniiyyoorr  ......

Aç›ld›¤› y›ldan bu yana bölgesel
müsabakalara vermedik havuzu, çünkü o
tarihlerde Türkiye Yüzme Federasyonu’nun
faaliyetleri düzenleniyor burada. Türkiye
fiampiyonalar›, uluslararas› müsabakalar
düzenlendi, her y›l  mutlaka çok ciddi
müsabakalara ev sahipli¤i yap›yoruz. En yak›n
29-30 Ekim tarihlerinde "Uluslararas› Mustafa
Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Kupas›
Masterlar Yüzme fiampiyonas›" burada
düzenlenecek. 

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerrii
ggeerrççeekklleeflflttiirriiyyoorr  mmuussuunnuuzz??

Düzenli olarak engellilerle ilgili
çal›flmalar›m›z var. Özellikle zihinsel engelli
çocuklara yüzme kurslar› düzenliyoruz. 

ÖÖnneemmllii  ddeerreecceelleerr  kkaazzaannmm››flfl  yyüüzzüüccüülleerriimmiizz
vvaarr  mm››  ppeekkii??

Bizim iki farkl› tak›m›m›z var. Bunlardan
bir tanesi "master"lar, bu tak›mdaki
yüzücülerimiz zaman›nda yüzmüfl, yüzmeyi
b›rakm›fl aktif yüzücü olmayan 25 yafl›ndan 70
yafl›na kadar ç›kabilen genifl bir yelpaze
oluflturuyor. Bu tak›mda T›p Fakültemizden
Prof. Dr. Ayd›n Ya¤murlu, Prof. Dr. Sad›k
Ersöz, Uzm. Psk. Baflak Alpaz,  Difl Hekimli¤i
Fakültemizden Prof. Dr. Feridun fiaklar
hocalar›m›z var. Di¤er tak›m›m›z ise geçti¤imiz
y›l Türkiye fiampiyonas›’nda 96 kulüp
aras›ndan üçüncü oldu. Bu ciddi bir baflar›. fiu
ana kadar 15 yüzücümüz milli tak›mda görev

yapt›. Yüzme tak›m›m›z oldukça iddial›. Bunda
da en önemli etken bu havuz. 

PPrrooffeessyyoonneell  oollaarraakk  ssppoorr  yyaappmmaakk  ccaazziipp  mmii
ppeekkii??

Profesyonel spor yapmak çok zor, hele
Türkiye’de çok daha zordur. Ülkemizde
futbolun, basketbolun, voleybolun belki bir
nebze de hentbolun d›fl›nda profesyonel
sporcu olmak bir meslek de¤ildir. Ama
bakt›¤›n›z zaman dünya flampiyonas›na giden
sporcumuz var, Türkiye rekoru k›ran
sporcular›m›z var, ancak sonuçta bu
sporcular›m›z emeklerinin karfl›l›¤›n›
alam›yorlar. Tam bursla özel üniversitede
okuyan sporcular›m›z var ama milli tak›m
düzeyindeki bir yüzücünün harcad›¤› eme¤in
karfl›l›¤› sadece bu olmamal›. Günlük
antrenman periyodu, sabah 06.30- 8.30 aras›
antreman yap›yorlar, okullar›na gidiyorlar,
15.00’te okuldan ç›k›p geliyorlar,
17.00’ye kadar kara
çal›flmalar›n›
yap›yorlar,
tekrar suya girip
19.00’a kadar
yüzüyorlar. Bu
rutin halinde her
gün çal›fl›yorlar.
Ben bir spor adam›y›m, eflim de profesyonel
bir sporcu ama biz çocu¤umuzu profesyonel
sporcu yapmad›k.  2 yafl›ndan bu yana
yüzüyor, birçok sporu iyi yapar ama
profesyonel sporcu de¤il. Asl›nda profesyonel
spor sa¤l›k için çok da yararl› de¤ildir. 

YYaarraarrll››  ddee¤¤iill  mmii??
Sa¤l›k için yap›lan spor günde bir saat,

belirli kalp at›m h›z›nda, belirli bir tempoda
yap›lan spordur. Ama günde 4 saat, 7000
metre, 180 nab›zlarda yap›lan bir egzersiz çok
da sa¤l›¤a yararl› de¤il. Bir de tabii insan
vücudunun aç›lar›n›, s›n›rlar›n› zorlamak
gerekir. Örne¤in iyi bir kurba¤a yüzücüsünün
eklemlerinin yanlara do¤ru da esnemesi
gerekir, oysa bu insan do¤as›nda yoktur. Bu
da bir deformasyon demektir. Yedikleri
yemekten, uyku düzenlerine kadar hepsi
programl›d›r, ergojenik katk›lar al›rlar. Bu
takviyelerin flu an bir zarar› olmad›¤›
söyleniyor ama do¤al de¤il sonuçta. 

ÇÇookk  zzoorrlluu  bbiirr  tteemmppooddaann  bbaahhsseettttiinniizz,,  ee¤¤iittiimm
iikkiinnccii  ppllaannddaa  mm››  kkaall››yyoorr  ??

Bizim yüzücülerimiz için önceli¤imiz
e¤itimleri. Avrupa fiampiyonas› baraj›n›
geçti¤i y›l üniversite s›nav›na girecek olan
yüzücümüzü Avrupa fiampiyonas›’na
göndermedik. Biraz ara vermesini, s›nava
haz›rlanmas›n› önerdik. Nitekim çok da
baflar›l› oldu. 

AAiilleelleerr  ssppoorr  kkoonnuussuunnddaa  tteeflflvviikk  eeddiiccii  mmii
ppeekkii  ??

Sporcudan daha h›rsl› olan velileridir
asl›nda. Elbette teflvik edici olmal›lar ama
birisi di¤erinden 1 saniye önce duvara de¤di
diye, birisi suda di¤erinden daha h›zl› hareket
ediyor diye her fley bitmifl demek de¤il. Tabii
ki performans sporcusu yetifltiriyoruz, tabii ki

kazanmalar›n› istiyoruz ama Türkiye
fiampiyonas›’na 1000 sporcu kat›l›yor, 1
tanesi flampiyon oluyor. Sporda kural budur,
birinciden sonras› hat›rlanmaz, ikinci de
dahildir buna. Biz skor için çal›fl›yoruz ama
onu hayat›m›z›n merkezine yerlefltirmiyoruz.
Denedik, çal›flt›k, zevk ald›k önceli¤imiz bu.
Ben kendi çocu¤una eliyle doping yapmaya
çal›flan veliler de gördüm, kötü yar›flt› diye
sporcusunu tokatlayan antrenör de. Temel

amac›m›z; gençlere spor yapt›rmak, bu ortam
çok iyi, burada sosyal çevre edinsinler, zihnen
sa¤l›kl› ve mutlu olsunlar. 

SSppoorr  yyaappmmaakk  iiççiinn  eenn  iiyyii  zzaammaann  ddiilliimmii
hhaannggiissii  ??

Sabah sporu hep önerilir, güne iyi
bafllamak için de gerçekten iyidir. Zaten biz
havuzu ilk açt›¤›m›zda 09.30’da bafll›yorduk
hizmet vermeye, sonra 06.30’a kadar çektik
bu saati.  Ve en aktif kullan›c›lar›m›z da
sabah erken saatlerde gelenlerdir. Tesis
özelinde de akflam 17.30’dan sonra  pek
önermiyorum, çünkü yüzme kurslar›, üye
kullan›mlar› ve tak›m antrenmanlar› bu
saatlere denk geliyor, çok kalabal›k oluyor. Bu
kalabal›k hoflumuza gidiyor. Tesisin var olma
amac› bu, kalabal›k olmas› ve kullan›lmas›.
Pek çok havuz bombofl,  önemli olan
insanlar›n gelip spor yapmas›, biz bunu
baflar›yoruz burada. 

""ÇÇookk  yyüüzzeerrsseenn  oommuuzzllaarr››nn  ggeelliiflfliirr"",,  ""ssppoorr
yyaapp  zzaayy››ffllaarrss››nn""  ggiibbii  kkaann››llaarr  vvaarr  bbiirr  ddee……

Derler ki basketbol oyna boyun uzas›n,
ama böyle bir fley yok. Basketbol oynayarak
olmas› gerekenden iki santim daha uzun
olabilirsiniz belki ama 1,65’lik birinin
basketbol oynayarak 2 metre boyunda
olmas›na imkân yoktur. Yüzme bütün kas
gruplar›n›n ayn› anda çal›flt›¤› nadir
sporlardan bir tanesi, vücudunuz müsaitse
zaten omuzlar›n›z geliflir. Her gün bir saat
yüzerek omuz da geliflmez, bunun için ciddi
efor gerekir. Ayr›ca "genifl omuz" iyidir, bu bir
bak›fl aç›s› tamamen. Kilo vermek amac›yla da
buraya gelen çok kullan›c›m›z var, ancak tek
bafl›na sporla bu mümkün de¤ildir. Tam
tersine spor yap›nca ifltah›n›z aç›l›r, bunu
kontrol alt›nda tutamazsan›z kilo bile al›rs›n›z.
Spor yapaca¤›n›z diyete yard›mc›d›r asl›nda. 

“Sporda Kural

Budur Birinciden

Sonrası

Hatırlanmaz”

“İl Sağlık

Müdürlüğü’nün

Parametrelerine

Tıpatıp Uyan Tek

Havuzuz”
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SSÖÖYYLLEEfifi‹‹::  MMEEZZUUNNLLAARRIIMMIIZZ

“

17 Mayıs 1971’de Ankara’da doğan Ekincioğlu; ilk,
orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1994
yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni
bitirdi. 2003-2005 yılları arasında Ankara Eczacı

Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2005-2007 yılları
arasında Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri
olarak görev yaptı. 2007 yılından bu yana da
Ankara Eczacı Odası Başkanı olarak görev yapıyor.

Ankara Eczacılar Odası Başkanlığına üçüncü kez seçilen Oğuz Ekincioğlu ile konuştuk…

‹laç, Az Kullan›l›rsa ‹laç
Çok Kullan›l›l›rsa Zehirdir”

O¤uz
Ekincio¤lu

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii
ssiizziinn  iiççiinn  hheeddeeff  mmiiyyddii??

Elbette üst s›ralardaki tercihlerimden biri
olarak hedefimdi. ‹nsanlar›n meslekleri ve
üniversiteleri tan›malar›yla tercihleri
de¤iflebilir. Ben eczac›l›k mesle¤ine bir
sempatim oldu¤u için Ankara Üniversitesi’ni
tercih etmifltim. fiimdi sorsalar yine tercih
ederdim. Mesle¤e at›ld›ktan sonra, gönül
ba¤›nda bir kopma olmasa da fiilen zaman
ay›rmada bir kopma oldu. Bu görevimin en
büyük yararlar›ndan bir tanesi de
üniversitedeki hocalar›m›zla daha fazla teflviki
mesai yapma f›rsat› bulmamd›r. Ankara
Üniversiteli olmakla her zaman gurur duydum.
O disiplini, insan iliflkilerini, insan hayat›n›n
önemini bize ö¤rettikleri için hocalar›m›za

minnettar›m. 
ÖÖ¤¤rreenncciilliikk  yy››llllaarr››nn››zz  nnaass››lldd››??
Akademik anlamda pek parlak bir ö¤renci

de¤ildim. Okulu alt› y›lda bitirdim. Ama her
zaman sosyal bir ö¤renciydim, tiyatro, su topu
gibi çok faal bir dönemdi. Sosyal biri olmam,
ailemin yetifltirmesiyle de
alakal› elbette ama
Ankara Üniversiteli
olman›n bir getirisi
olarak da görüyorum.
‹ki y›l geç bitirdim
ama okulumda
fazladan geçen bir
güne bile ac›m›yorum. Ankara Üniversitesi’nin
disipliniyle yetifltim o¤lumun da bu disiplinle
büyümesini istedim. fiu an o da Ankara

Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel Okullar›’nda
orta ö¤renimini sürdürüyor. Çok üst düzeyde
bir e¤itim al›yor o anlamda da flansl›y›z
gerçekten. 

OOddaaddaakkii  üüççüünnccüü  bbaaflflkkaannll››kk  ddöönneemmiinniizz……
Evet. Türkiye’nin en dinamik ve

örgütlülük düzeyi en yüksek olan meslek
guruplar›ndan biriyiz. Yönetim kurulunun
bir çok kademesinde yer ald›m, Genel
Sekreterlik yapt›m, en sonunda da
arkadafllar›m bana Oda Baflkanl›¤›
görevini lay›k gördüler. Tabii
meslektafllar›m›n bu teveccühüne lay›k

olmaya çal›fl›yorum. Mesle¤imiz, Cumhuriyet
tarihinin belki de en s›k›nt›l› günlerini yafl›yor.
Türk Eczac›lar Birli¤i ile birlikte ortak
çal›flmalar yürütmeye çal›fl›yoruz. Gündelik
s›k›nt›larla ilgili sorunlar› çözmek d›fl›nda
gelece¤e iliflkin projeler üretmeye çal›fl›yoruz.
E¤itimin süreklili¤ine inan›yoruz, bu nedenle
meslek e¤itim programlar› düzenliyoruz.
Üniversitelerle iflbirli¤i yap›yoruz. Türkiye’deki
eczac›l›k fakültelerinde okuyan  bütün
ö¤renciler aras›ndan 150 ö¤renciyi  her y›l
Nisan ay›nda Ankara’da a¤›rl›yoruz. "Hasta
Bilgilendirme Yar›flmas›" ad› alt›nda bir
yar›flma düzenliyoruz.  Bütün ö¤renci
arkadafllar›m›za ayn› sorular› soruyoruz ve
reçete üzerindeki ilaçlardan bakarak hasta
bilgilendirmeleri yapmalar›n› istiyoruz.
Akademik jürimiz de¤erlendirmeyi yap›yor.
Ankara Üniversitesi ö¤rencileri de bu
yar›flmalarda iyi dereceler al›yorlar. Amac›m›z
hem yeni mezun olacak arkadafllar›m›za
meslek odam›z› tan›tmak, hem de baflka
fakültelerden ö¤rencilerin birbirleriyle
kaynaflmas›n› sa¤lamak. 

OOddaa  oollaarraakk  EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteelleerriinnddeekkii
ee¤¤iittiimmlleerree  kkaattkk››nn››zz  oolluuyyoorr  mmuu  ??

Elbette, tüm eczac›l›k fakülteleriyle ortak
çal›flmalar›m›z oluyor. Özellikle meslek eti¤i
ve deontoloji konusunda derslere kat›lan
arkadafllar›m›z var. Hem meslek örgütümüzü
tan›tmak hem de mezun olduktan sonra
Odam›za kat›l›mlar› yönünde teflvikte
bulunmak için bu derslerin çok katk›s› oluyor.

MMeessllee¤¤iinn  ss››kk››nntt››ll››  ggüünnlleerrddeenn  ggeeççttii¤¤iinnii
ssööyylleeddiinniizz……

Evet, birçok sorunla karfl› karfl›yay›z.

“İki yıl geç bitirdim

ama okulumda fazla

geçen bir günüme

bile acımıyorum”



Örne¤in ekonomik anlamda eczac›lar art›k çok
ciddi s›k›nt›lar yafl›yorlar. Eczac›lar›n ayakta
durabilmeleri için can suyu dedi¤imiz bir
meslek hakk› talebimiz var.  Bizler eczac›lar
olarak raftan ilac› alan, üzerine kullan›m›n›
yazan insanlar de¤iliz, hastalara ciddi
dan›flmanl›k yap›yoruz. Bu dan›flmanl›¤›m›z›n
sembolik de olsa karfl›l›¤›n› almak istiyoruz.
Bunun d›fl›nda son y›llarda özellikle Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun uygulamalar›yla
eczac›lar ciddi bir bürokratik kaosun içine
itildiler. Bunun gevfletilmesini bekliyoruz.
Örne¤in üretici firmalar›n devlete yapt›¤›
iskontolar eczac›lar üzerinden geçiriliyor,
muayene ücretleri eczac›lar taraf›ndan tahsil
ettiriliyor, bu tür kaotik bürokrasinin bir
anlamda üzerimizden kald›r›lmas›n›
bekliyoruz.

HHaassttaallaarrllaa  eecczzaacc››llaarr  aarraass››nnddaa  ssoorruunn
yyaarraatt››yyoorr  mmuu  bbuu  bbüürrookkrraassii??

Ciddi anlamda sorun yarat›yor. Sanki
tahsil edilen paray› biz talep ediyoruz gibi
zannediliyor. Bunu aç›klamak zaman zaman
çok zor oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde
uygulanan eczane s›n›rlamas›yla ilgili olarak
da bir talebimiz var.

PPeekkii  EEcczzaacc››ll››kk  FFaakküülltteessii’’nnddeenn  mmeezzuunn
oollaannllaarr››nn  iiflfl  aalltteerrnnaattiifflleerrii  nneelleerr?

Asl›nda bu  konu da oldukça kayg›
duydu¤umuz bir nokta. Eczac›l›k
Fakültelerinden mezun olan arkadafllar›m›za
%95 oran›nda eczane eczac›l›¤›n› alternatif
olarak önlerine koyarsan›z, ama öte yandan
da ö¤retim kadrolar› yeterince yetkin olmayan
eczac›l›k fakülteleri açmaya devam ederseniz,
ciddi anlamda bir etik bozulma olmas›ndan
endifle ediyoruz.  Bizler de ilaç pazar›n›n daha
fazla büyümemesini istiyoruz. 6197 Say›l›
Eczac›lar ve Eczaneler Kanunu’nun bizim
taleplerimiz do¤rultusunda revize edilmesini
istiyoruz. Tabii bir de yeni eczac›l›k fakülteleri
aç›lmas›na bir an önce son verilmesini
istiyoruz. 

GGeenneellddee  aaiilleelleerr  ççooccuukkllaarr››nn››nn  eecczzaacc››
oollmmaass››nn››  iisstteerr……  EEcczzaacc››llaarr  iiyyii  kkaazzaann››yyoorr  mmuu
ggeerrççeekktteenn??

Bana ailemin bu anlamda bask›s› olmad›,
ben eczac› olmak istedim birincil nedeni de
eczac›l›¤›n çok sosyal bir meslek oldu¤unu ve
insanlara direkt katk› sa¤lad›¤›n›
düflünmemdi. Ülkemizde eczac›lar›n çok para
kazand›klar› gibi bir alg› var. Ancak son
y›llarda önemli ölçüde ekonomik erozyon
yaflad›klar› için art›k böyle bir alg›n›n da yavafl
yavafl ortadan kalkaca¤›n› düflünüyorum.
Unutulmamal›d›r ki bizim mesle¤imizin
sorumlulu¤u çok fazla, hangi doktor yazarsa
yazs›n verdi¤imiz ilac›n yasal anlamda birinci
derecede sorumlusu biziz. Bu kadar
sorumlulu¤u olan bir meslek "oturdu¤u yerden
para kazanan bir meslek" de¤ildir kesinlikle. 

EEflfl  ddoosstt  ttaavvssiiyyeessiiyyllee  iillaaçç  kkuullllaannaann,,
bbuuzzddoollaabb››nnddaa  iillaaçç  ssaakkllaayyaann  bbiirr  ttoopplluummuuzz……

Her geçen gün ilaç kullan›m›m›zda bilinç
düzeyi art›yor asl›nda. Biz herkese
eczac›lar›na dan›flmadan ilaç kullanmamay›

tavsiye ediyoruz. Çünkü ilaç az kullan›ld›¤›nda
ilaç, çok kullan›ld›¤›nda ise zehirdir. Asla bir
eczac› para kazanmak önceli¤iyle bir
hastas›na ilaç vermez. Özellikle Tar›m
Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatland›r›lan bitkisel
kökenli ürünler var. Bunlar›n bir k›sm›
eczaneler d›fl›nda sat›l›yor. Bu ürünlerde
öncelik ticari bir kayg›, bu ürünleri
doktorlar›na veya eczac›lar›na dan›flmadan
kullanmamalar›n› tavsiye ediyoruz.  Bu
ürünleri size satarken, sizin fleker hastas›
oldu¤unuzu, hangi tansiyon ilaçlar›n›
kulland›¤›n›z›, bu ilaçlarla ald›¤›n›z ürünün
etkileflimini bilmezler. O nedenle ilac›n ana
sunum yeri eczanedir, asla t›bbi bir etki
bekleyerek kulland›¤›n›z bir ürünü eczac›n›z›n
bilgisi d›fl›nda kullanmay›n, bu bilimsel bir
gerçektir. 

ZZaayy››ffllaammaakk  iiççiinn  kkuullllaann››llaann  bbaazz››  ddoo¤¤aall
hhaappllaarr  vvaarr,,  bbuunnllaarr  TTaarr››mm  BBaakkaannll››¤¤››  oonnaayyll››……

Tar›m Bakanl›¤› bitkisel kökenli ilaçlara
analizlerini yaparak ruhsat veriyor. Ancak
her ülkede oldu¤u gibi ülkemizde
de Sa¤l›k Bakanl›¤› ilac›n en üst
otoritesidir. O nedenle Sa¤l›k
Bakanl›¤› ruhsatl› olmayan hiçbir
ürünü kullanmamak gerekir.

BBuuzzddoollaabb››nnddaa  iillaaçç  ssaakkllaammaakk  ddoo¤¤rruu
bbiirr  yyöönntteemm  mmii??

Baz› ilaçlar için do¤ru bir yöntem
örne¤in insülin buzdolab›nda saklanmas›
gereken bir ilaç. Ama bir a¤r› kesiciyi oda
s›cakl›¤›nda saklaman›z daha do¤ru. fiimdi
kullan›lan Medula sistemi uygulamas›yla,
hastalar›n elindeki ilaçlar›n takip edilebilmesi,
art›k ev stoklar›nda ilac›n gereksiz fliflmesine
engel oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
Medula sistemi size yaz›lan bir aspirini günde
bir adet kullanacaksan›z ve içinde yirmi adet
ilaç varsa, Türkiye’nin hangi eczanesinden
al›rsan›z al›n size ikinci kutu aspirini yirmi
birinci gün verebiliyor. Sistemde baz› s›k›nt›lar
olsa da, çok aksak ve a¤›r çal›flsa da bu
sistemin bilinçli ilaç kullan›m› konusuna katk›

sa¤lad›¤›n› düflünüyoruz. 
DDookkttoorrllaarr››nn  yyaazz››ss››nn››  bbiirr  tteekk  eecczzaacc››llaarr

ookkuuyyaabbiilliirr  ggöörrüüflflüü,,  ""eecczzaacc››llaarr››nn  yyaazz››ss››  ddaa  kkööttüü
mmüüddüürr  aaccaabbaa""  ssoorruussuunnuu  ggeettiirriiyyoorr  aakkllaa……  

Eczac›lar gerçekten bir ihtisas sahibi
oldular bu konuda. Deneyimle kazan›lan bir
ihtisas bu. Ancak Medula sisteminin doktorlar
taraf›ndaki uygulamas›, art›k reçetelerin
bilgisayar ç›kt›s› olarak al›nmas›n› sa¤l›yor.
Eczac›lar›n yaz›s›na gelirsek san›r›m han›m
eczac›lar›m›z›n yaz›lar›n›n daha okunakl› ve
güzel oldu¤u genellemesini yapabiliriz.

MMeessllee¤¤iinniizzllee  iillggiillii  aakkll››nn››zzddaa  kkaallaann  bbiirr
aann››nn››zz  vvaarr  mm››??

Ankaral› meslektafllar›m›z meslek
örgütlülü¤ü bilinci anlam›nda çok ön s›ralarda
yer al›yorlar gerçekten. 2008 y›l›nda odam›z›n
ev sahipli¤inde bir miting yapt›k. Bütün
Türkiye’den 32 bin kifli bir araya geldik. Eczac›
oldu¤um için gurur duydu¤um anlardan bir

tanesidir. 
YYuurrtt  dd››flfl››nnddaa  iillaaççllaarr››nn

mmaarrkkeettlleerrddee  ssaatt››llmmaass››nnaa
nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Özellikle birçok Avrupa
ülkesinde sahibi ve
sorumlu müdürü
eczac›n›n kendisi oldu¤u

eski sisteme geri dönüflüm
yaflan›yor. Markete gitti¤inizde ilac› al›rken
sizi onun etkileflimleri konusunda uyaran
kimse yoktur. ‹laç bir dan›flman vas›tas›yla
kullan›lmal›d›r ve o dan›flman da eczac›d›r. Bir
a¤r› kesici olsa bile mutlaka hastaya alerjisi
olup olmad›¤› ya da hangi ilaçlar› kulland›¤›
sorularak verilir. 

GGeelleeccee¤¤iinn  eecczzaacc››llaarr››nnaa  öönneerriilleerriinniizz……
Türkiye’deki tüm Eczac›l›k Fakültesi

ö¤rencilerine illerindeki eczac› odalar›yla iliflki
kurmalar›n› öneriyorum. Meslek örgütlerini
tan›malar› mesleklerini tan›malar›n›
kolaylaflt›racakt›r. Mezun olduktan sonra da
mutlaka meslek örgütlerinde çal›flmalar›n›
öneriyorum.

“Mesleğimiz,

Cumhuriyet tarihinin

belki de en sıkıntılı

günlerini yaşıyor”
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Makedonya Büyükelçisi’nden
Çal›flma Ziyareti

Bunkyo
Üniversitesi 
ile ‹flbirli¤i
ÜÜniversitemiz ile Tokyo Bunkyo Gakuin

Üniversitesi aras›nda akademik iflbirli¤ini
gelifltirmek üzere 19 Eylül 2011 tarihinde ön
protokol imzaland›. Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ünde imzalanan protokolü
Üniversitemiz ad›na Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Bunkyo Gakuin Üniversitesi ad›na da

Rektör Prof. Dr. Nobuo Kanabe imzalad›.
Akademik personel ve ö¤renci de¤iflimi
konular›n› kapsayan protokol çerçevesinde,
2012 y›l› için Japonya’dan kültürel
incelemelerde bulunmak amac›yla  ö¤renciler
gelecek.

MMakedonya Büyükelçisi Goran Taskovski,
20 Eylül 2011 tarihinde Üniversitemiz

Rektörü Prof. Dr.Cemal Talu¤’u ziyaret etti.
Makedonya Elçili¤i ikinci katibi Anche
Markovska ile GAMER Müdürü Prof. Dr.
Melek Delilbafl›’n›n da kat›ld›¤› toplant›da
Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤ ve heyetinin
1-4 Eylül 2011 tarihlerinde Bitola Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Zlatko Zhoglev’in davetlisi
olarak Makedonya’ya yapt›klar› resmi ziyaret
ile ilgili de¤erlendirmeler yap›ld› ve iflbirli¤i
olanaklar› görüflüldü. 

Japonya’dan
De¤iflim Ö¤rencileri Geldi 

ÜÜniversitemiz ile Japonya Niigata
Üniversitesi aras›ndaki akademik iflbirli¤i

kapsam›nda ö¤renci de¤ifliminin ilk
ö¤rencileri geldi. Ö¤renciler; Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤’u makam›nda
ziyaret etti. 

Japonya’dan gelen ö¤rencilerden Narvmi
Wakatsvki Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde,
Megvmi Kawai ise  Dil Tarih Co¤rafya
Fakültesi’nde e¤itimlerine devam edecek. 
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MMakedonya’n›n ikinci büyük devlet
üniversitesi olan St.Kliment Ohridski-

Bitola (Manast›r) Üniversitesi’nin daveti
üzerine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nilgün
Halloran ve Güneydo¤u Avrupa Çal›flmalar›
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Melek Delilbafl›; 1-4 Eylül 2011
tarihlerinde Makedonya’ya bir çal›flma
ziyaretinde bulundular. 
Bölgedeki yüksek e¤itim alan›ndaki en önemli
kurumlardan bir tanesi olan St.Kliment
Ohridski- Bitola (Manast›r) Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Zlatko Zhoglev eflli¤inde
üniversitede incelemelerde bulunuldu.

Ziyarette, ö¤retim üyesi, ö¤renci ve yay›n
de¤iflimi konular›nda yak›n iflbirli¤i karar›
al›nd›.  Manast›r kentinde bulunan Mustafa
Kemal Atatürk’ün mezun oldu¤u ve
günümüzde müze olarak kullan›lan "Manast›r
Askeri ‹dadisi"ni de gezen akademik heyet,
E¤itim Fakültesi, T›p Yüksekokulu, Hukuk
Fakültesi ve  Ohrid kentinde bulunan Turizm
Fakültesi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret
Makedonya bas›n›ndan da ilgi gördü, Rektör
Talu¤’un aç›klamalar›na genifl yer verildi.  
Ekim sonunda ise St.Kliment Ohridski- Bitola
(Manast›r) Üniversitesi Rektörü ve
beraberindeki akademik heyetin
üniversitemizi ziyaret edece¤i bildirildi.

Makedonya’ya 
Akademik ‹flbirli¤i Ziyareti 

ÜÜniversitemiz Fen Fakültesi bünyesinde
Montana State Üniversitesi ile ortak

olarak düzenlenen "Biyoteknoloji" alan›ndaki
Uluslararas› Lisans program› 2011-2012
e¤itim- ö¤retim y›l›nda ilk ö¤rencilerini ald›.
Biyoteknoloji Uluslararas› Çift Diploma
Program›na kay›t yapt›ran ö¤renciler Rektör
Prof. Dr. Cemal Talu¤ ile 30 Eylül 2011

tarihinde ilk toplant›lar›n› yapt›. 
Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü  ve
Biyoteknoloji Çift Diploma Program›
Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Akçelik’in de
kat›ld›¤› tan›flma toplant›s›nda, ö¤rencilerin
söz konusu programa yaklafl›m›,
Üniversitemizin olanaklar›, ö¤rencilerin
beklentileri gibi konular üzerinde duruldu.

Biyoteknoloji uluslararas› lisans program›n›n
ö¤rencileri;  2011-2012 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
Üniversitemiz Yabanc› Diller Yüksekokulu
taraf›ndan verilen ‹ngilizce haz›rl›k e¤itimini
tamamlay›p,  TOEFL  s›nav›ndan gerekli
puanlar› ald›ktan sonra 2012-2013 e¤itim-
ö¤retim y›l›nda lisans program›na
bafllayacaklar.

Uluslararas›
Lisans

Program› ‹lk
Ö¤rencilerini

Ald›
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AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi;
23-24 Eylül 2011 tarihinde Türkiye’de ilk

kez  düzenlenen "Geriatrik Hematoloji
Sempozyumu"na ev sahipli¤i yapt›. 

Geriatrik Hematoloji Derne¤i taraf›ndan,
konu ile ilgili 100 civar›nda bilim insan›n›n
kat›ld›¤› ve Dernek Baflkan› Prof. Dr. Osman
‹lhan’›n baflkanl›¤›nda yap›lan sempozyumda,
TU‹K 2009 verilerine göre Türkiye’de 5 milyon
400 bin olarak bildirilen 65 yafl üstü nüfusun,
2023 y›l›nda 15 milyon olmas› beklendi¤ine
de¤inildi. Hematolojik kanserler olan akut
lösemiler, kronik lösemiler, lenfoma, multipl
myeloma ve myelodisplastik sendromlar, genç
yafllara  göre 65 yafl üstünde 30 kat daha
fazla görülüyor. Bu nedenle önümüzdeki

Ankara T›p’ta
Geriatrik

Hematoloji
Sempozyumu

y›llarda çok say›da hematolojik kanser vakas›
bekleniyor. Yafll› hastalar›n biyolojik
davran›fllar›n›n gençlerden çok farkl› oldu¤una
de¤inen Prof. Dr. Osman ‹lhan; yafll›
hastalar›n tedavileri tolere edemedi¤inden
tedavilerinin tam yap›lamad›¤›n›,
hipertansiyon, diyabet, nörolojik hastal›klar ve
beyin hastal›klar›n›n bu tedavilerin baflar›s›z
olmas›na sebep oldu¤unu söyledi.

Prof.Dr. ‹lhan, sempozyuma uluslararas›
baflar›l› bilim adamlar›n› davet ettiklerini ve
Dünya Geriatrik Onkoloji Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Ludovico Balduci’nin bir konferans
verdi¤ini söyledi.  Sempozyumda yafll›larda
hematolojik hastal›klar›n anemi, kanama ve
kan kanserinin tan› ve tedavilerinin

“

tart›fl›ld›¤›n› belirten Prof. Dr. ‹lhan "Sa¤l›kta
Dönüflüm"de yer alan kanser hastalar›n›n
evde tedavisi projesini desteklediklerini ifade
etti. Önümüzdeki dönemde derne¤in Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve SGK’ya hematolojik kanserli
hastalar›n evde bak›m› için bir proje
sunaca¤›n› söyledi. Prof. Dr. ‹lhan bu
sempozyumun uluslararas› kabul edildi¤ini,
bunun göstergesi olarak da Avrupa
Hematoloji Birli¤i taraf›ndan akredite
edildi¤ini belirtti.

”

AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi Kök
Hücre Toplulu¤u’nun kurucu üyeleri

aras›nda yer ald›¤› Türkiye Ulusal Kök Hücre
Ö¤renci Konseyi (TÜRKKÖK) taraf›ndan 23
Eylül 2011 tarihinde Üniversitemiz T›p
Fakültesi’nde "1. Kök Hücre Ö¤renci
Sempozyumu" düzenlendi. 

Sempozyumda, kök hücrenin tan›m›yla
bafllay›p genomik yap›s› ve epigenetik
düzenleniflinden,  kök hücrenin çeflitlerine,

1. Kök Hücre
Ö¤renci
Sempozyumu
Yap›ld›

kök hücrelerin kullan›ld›¤› alanlardan, birçok
hastal›kta tedavi ajan› olarak kullan›m›na ve
doku mühendisli¤ine kadar birçok konuya yer
verildi.  Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi,
Ortado¤u Teknik Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi, Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’nden birçok ö¤retim
üyesinin konuflmac› olarak kat›ld›¤›

sempozyuma Türkiye’nin pek çok farkl›
bölgesinden gelen ö¤renciler de hem
konuflmac› hem de dinleyici olarak kat›ld›.
Sempozyumun, kök hücre konusunda ö¤retim
üyesi ve ö¤renci düzeyinde fark›ndal›k
oluflturmas›na katk› sa¤layacak bir
sempozyum olmas›n› hedeflediklerini söyleyen
Üniversitemiz T›p Fakültesi ö¤rencisi ve
TÜRKKÖK Baflkan› Stj. Dr. Tolga Ayd›n
sempozyum baflkanl›¤›n› yapt›. 



ÜÜniversitemiz Politik Psikoloji Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi (PAUM);  Orta

Do¤u'da "Arap Bahar›" olarak adland›r›lan
geliflmeleri "Yeni Dünya Düzeni, Arap Bahar›
ve Türkiye"  panelinde masaya yat›rd›. PAUM
Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in oturum
baflkanl›¤› yapt›¤›, Politik Psikoloji Uzman›
Prof. Dr. Vam›k D. Volkan,  Gazeteci Farrokh
Negahdar ile Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
ve ORSAM Dan›flman› Doç. Dr. Mehmet
fiahin’in panelist olarak kat›ld›¤› paneli, AKP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Abdülkadir Aksu ve
çok say›da akademisyen izledi. 

Panelin aç›fl konuflmas›n› yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤;
politik psikolojinin; görünenin alt›nda olan›
anlamaya ve yönetmeye çal›flan ça¤›m›za çok
uygun, dünyay› kavramam›za yarayan bir alan
oldu¤unu vurgulayarak flunlar› söyledi: "Böyle
bir alanda Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
olan Türkiye’deki ilk üniversite olmam›zdan
gurur duyuyorum. Dünyada otokratik yap›lar
yerine halk›n tercihlerine dayanan yönetim
flekline yönelifl insan› mutlu ediyor. Mustafa
Kemal Atatürk’ün kazan›mlar›na bir kez daha
minnettar oluyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi’nin bir ferdi olmaktan
büyük bir onur duydu¤unu vurgulayan Prof. Dr.
Vam›k Volkan; bu kapsamda bir sempozyumun
Ankara Üniversitesi’nde düzenlenmesinden

büyük mutluluk duydu¤unu söyledi.  Volkan:
"Unutulmamal›d›r ki gerçek dünyadaki
süreçlerin nedenlerini araflt›rmam›z için politik
psikolojiye ihtiyac›m›z var. Örne¤in; ‹srail ve
Filistin aras›ndaki problemin görünmeyen
nedenlerini de politik psikoloji ile anlamaya
çal›fl›yoruz. ‹srail bir etnik grup gelifltirmeye
çal›fl›yor. Ülkede Afrika’dan, Rusya’dan,
Avrupa’dan gelen insanlar var, yani
paramparça bir durumda asl›nda ve nas›l
birlefltireceklerini bilmiyorlar. Onlar›n
birleflmesi için bir düflmana ihtiyaçlar› var ve
o düflman da haz›r". Ortado¤u’da yaflanan
sürecin kritik noktalar›na dikkat çeken Volkan,
yaflanan olaylar›n "bahar" nitelemesiyle
idealize edildi¤inin alt›n› çizdi. "Bahar"
kelimesinin olumlu fleyleri ça¤r›flt›rd›¤›na
de¤inen Volkan; sürecin tam olarak nereye
gidece¤inin henüz tam olarak bilmedi¤ine,
toplumun travma yaflad›¤› böyle durumlarda
gerilemeye girme ihtimalinin belirdi¤ine
dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmet fiahin,  sürecin çok
erken bir tan›mlamayla önce devrim olarak
sonra da bahar olarak adland›r›ld›¤›n› ancak
bölgeye bak›nca ciddi engeller göründü¤ünü
belirtti. fiahin: "Ortaya ç›kan Ortado¤u’daki
halk hareketlerine sonuçlar›na bakarak isim
koyman›n daha do¤ru oldu¤unu düflünüyorum.
Bölgedeki halklar aç›s›ndan 1000 y›ll›k bir

kand›r›lm›fll›¤›n bir patlamas› olarak
nitelendiriyorum. Bir taraftan ‹srail’in
sürdürdü¤ü geleneksel politika "keskin sirke
küpüne zarar" sözünü akla getiriyor. Bu
politika ile 64 y›ld›r kazan›lan dostlar›n
kaybedildi¤ini görüyoruz. ‹srail’li bir
akademisyenin ‘Siz bizi anlam›yorsunuz,
2000 y›l sonra bir devlete sahip olduk bu bir
baflar›d›r’ sözüne, ‘As›l önemli olan 2000 y›l
bir devlete sahip olmakt›r’ demifltim. Bölge
bar›fl› için çevresindekileri anlamalar›
gerekiyor" dedi. 

‹ran'da uzun y›llar aktif siyasetin içinde
olan gazeteci Farrokh Negahdar, son iki y›ld›r
Türkiye’nin bölgede etkin bir aktör konumuna
geldi¤ini vurgulayarak ‹ran Devrimi ile Arap
Bahar› aras›nda karfl›laflt›rmalarda bulundu.
Negahdar'a göre Arap Bahar› ve bu toplumsal
hareketlere Türkiye'nin s›cak bakmas› ile
birlikte Türk modeli olarak sunulan laik ve
muhafazakâr yaflam fleklinin bir arada
bulundu¤u bir modernleflme biçiminin uzun
vadede Orta Do¤u'da afl›r› uçlardaki kesimleri
törpüleyece¤i görülüyor. Negahdar, bölgedeki
Türkiye etkisinin ‹ran'da da hissedilerek
Türkiye'nin yak›ndan takip edildi¤ini, Türk
modelinin ‹ran'da daha ›l›ml› bir sosyal ve
siyasal ortam›n oluflmas›na yard›mc›
olabilece¤ini belirtti. 

Arap Bahar›”
Üniversitemizde

Tart›fl›ld›

“

Prof.Dr. Abdülkadir Çevik
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ÜÜniversitemiz Difl Hekimli¤i Fakültesi
Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal›’n›n

16 Eylül 2011 tarihinde düzenledi¤i
"2011-2012 E¤itim Ö¤retim Y›l› 1.Uluslararas›
Konferans›"nda alan›nda dünyaca ünlü
akademisyen Prof. Dr. Stephen Rosenstiel
davetli konuflmac› olarak kat›ld›.

Ohio Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi
Restoratif Difl Hekimli¤i Bölümünde ö¤retim
üyesi olan Prof. Rosenstiel;  Amerikan Sabit
Protezler Akademisi’nin baflkanl›¤›n›

sürdürüyor.  "Journal of Prosthetic Dentistry"
dergisinin yard›mc› editörü olan Dr.
Rosenstiel; Journal of Dentistry gibi birçok
uluslararas› SCI kapsam›ndaki derginin yay›n
kurulunun da üyesidir. Türkiye’deki Difl
Hekimli¤i Fakülteleri dahil olmak üzere tüm
dünyada sabit protezler konusunda yay›nlanan
temel e¤itim kaynaklar›ndan biri say›lan
"Contemporary Fixed Prosthodontics" isimli
kitab› 8 dile çevrilen Dr. Rosenstiel’in; dental
seramikler ve dental estetik konular›nda 180

tane bilimsel makalesi, çok say›da sunulmufl
özet veya sözlü bildirisi ve birçok konferans›
bulunuyor.

Ankara’daki tüm Difl Hekimli¤i
Fakülteleri’nden çok say›da ö¤retim üyesi ve
asistan›n kat›ld›¤› konferansta, Dr.Rosenstiel
dental esteti¤in bilimsel temeli, tedavi
planlamas›, tam seramik restorasyonlar›n
güncellenmesi gibi konularda çok de¤erli
bilgiler verdi.

Dünyaca Ünlü
Difl Hekiminden
Konferans

AAnkara Üniversitesi T›p Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dal› bünyesinde

kurulan "Ankara Psikometrik Laboratuvar›" ilk
bilimsel aktivitesini 30 Eylül - 2 Ekim 2011
tarihleri aras›nda Ankara’da gerçeklefltirdi. 

Her y›l düzenli olarak bilimsel aktivitelerin
gerçeklefltirilece¤i bu laboratuvar, Türkiye’de
bir ilk, dünyada da say›l› birkaç merkezden biri
olma özelli¤ini tafl›yor.  Düzenlenen
"Introductory Rasch Analysis" bafll›kl› kurs,
University of Leeds’den Prof. Alan Tennat,
The University of Western Australia’dan Prof.
David Andrich, Ankara Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Ayfle Küçükdeveci, Prof. Dr. fiehim Kutlay,
Doç. Dr. Atilla Halil Elhan, Dr. Derya Öztuna
ve Uzm. Beyza Do¤anay taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Kurs kapsam›nda klasik test
teorisi ve Rasch analizi hakk›nda bilgilendirme
yap›ld›ktan sonra modern test teorisinde

yayg›n olarak kullan›lan Rasch analizi RUMM
2030 paket program› kullan›larak uygulamal›
olarak tan›t›ld›.

Psikometrik Laboratuvar›n amac› sa¤l›k,
sosyal ve e¤itim bilimleri alanlar›nda çal›flan
araflt›rmac›lara anket haz›rlama, ölçek
gelifltirme ve ölçeklerin adaptasyonu
konular›nda destek olmak, aç›klay›c› ve
do¤rulay›c› faktör analizleri, klasik psikometrik
analizler, Rasch analizi ve bilgisayar
uyarlamal› test konular›nda y›l›n belirli
dönemlerinde periyodik olarak farkl›
düzeylerde (bafllang›ç-orta-ileri) kurslar
düzenlemek. Söz konusu analizlerin rutinde
kullan›lan istatistiksel paket programlar
yard›m›yla gerçeklefltirilmesi mümkün
olmad›¤› için, özel olarak gelifltirilmifl
programlar (SmartCAT, RUMM2030, AMOS,
MPlus vb.) bulunuyor. Bu programlar›n

kullan›m› hakk›nda detayl› bilgiler de yukar›da
bahsedilen kurslar kapsam›nda veriliyor.
Ayr›ca bu kurslara farkl› psikometrik
laboratuvarlardan misafir ö¤retim elemanlar›
da davet edilip, kurs kapsam›nda yer alan
konularla ilgili dersler vermeleri sa¤lanarak
görüfl al›flveriflinde bulunuluyor.  Bu
laboratuarlardan belli bafll›lar› University of
Leeds’de bulunan "Psychometric Laboratory
for Health Sciences", University of Western
Australia’da bulunan "Pearson Psychometrics
Laboratory", University of Illinois at
Chicago’da bulunan "Measurement,
Evaluation, Statistics, and Assessment
Laboratory [MESA Lab]" ve  University of
North Carolina at Chapel Hill’de bulunan "The
L.L. Thurstone Psychometric Laboratory"’dir.

Ankara
Psikometrik
Laboratuvar›  

Üniversitemizden
Türkiye’de Bir ‹lk Daha  

”

“



AAnkara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi, Güven E¤itim ve Sa¤l›k Vakf›

ile sokakta yaflayan ve çal›flan çocuklar›n
topluma kazand›r›lmas›n› amaçlayan "Gelecek
Ellerimde" projesi kapsam›nda 23 Eylül 2011
tarihinde iflbirli¤i protokolü imzalad›.

‹mzalanan bu iflbirli¤i protokolü ile
Üniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’nin

ilgili bölümlerinde görevli ö¤retim
elemanlar›ndan oluflan bir koordinasyon
kurulu oluflturulacak ve bu kurul gözetiminde
üniversite ö¤rencileri Güven E¤itim ve Sa¤l›k
Vakf›’n›n proje kapsam›nda sürdürdü¤ü
çal›flmalar› gelifltirecek ve destekleyecek. Bu
iflbirli¤i ile vak›f çal›flanlar›n›n, vakf›n destek
sa¤lad›¤› çocuklar ve gençlerle ailelerinin,

Güven Vakf› ile
Sa¤l›kta ‹flbirli¤i

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ö¤retim elemanlar›
ve ö¤rencilerinin bir araya gelmesi, karfl›l›kl›
yard›mlaflma ve iflbirli¤inin sürdürülebilir bir
flekilde sa¤lanmas›, üniversite ö¤rencilerinin
topluma katk›s›n›n art›r›lmas› ve böylece
toplumsal dayan›flman›n gelifltirilmesi
hedefleniyor.

LLeopold B. Felsen Vakf› taraf›ndan her y›l
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga

Teknolojileri konular›nda çal›flmalar yürüten
genç araflt›rmac›lara verilmekte olan
"Excellence in Electrodynamics" ödülüne bu
y›l, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Egemen Y›lmaz lay›k
görüldü. 

Ö¤retim Üyemize
Uluslararas› Ödül

Söz konusu ödül, 20. yüzy›l›n en önemli
bilim insanlar› aras›nda gösterilen ve 2005
y›l›nda vefat eden Leopold B. Felsen'in
vasiyeti üzerine, her y›l baflar›l› genç
araflt›rmac›lara veriliyor. Yrd.Doç.Dr. Egemen
Y›lmaz ödülünü, ödül komitesi ad›na ODTÜ
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kuzuo¤lu’nun
elinden ald›. 

AAnkara Üniversitesi’nin paydafl› oldu¤u ve
bilimsel dan›flmanl›k hizmeti verdi¤i

K›z›lcahamam - Çaml›dere Jeopark projesine
yönelik çal›flmalar kapsam›nda
K›z›lcahamam Belediyesi’nin kardefl flehri
olan  Almanya’n›n Weilburg Belediyesi’nin
iflletti¤i Westerwald-Lahn-Taunus Jeopark›
ile karfl›l›kl› iflbirli¤i yapmak amac›yla
12-15 Eylül 2011  tarihlerinde çok kat›l›ml›
yo¤un bir program gerçeklefltirildi. 
Almanya’dan gelen akademisyenler, belediye
yöneticileri,  Bilim ve Sanayi Bakanl›¤›
yöneticileri ve jeopark gönüllülerinden oluflan

sekiz kiflilik heyet ile yo¤un görüflmeler
yap›ld› ve jeositlerin birço¤u ziyaret edildi.
Her iki taraf için son derece verimli geçen iki
günlük yo¤un program›n sonunda Ankara
Üniversitesi, Bochum Üniversitesi, Giessen
Üniversitesi, K›z›lcamam, Çaml›dere, Çeltikçi
Weilburg Belediyeleri ve Kaymakaml›klar›n›n
yer ald›¤› bir iflbirli¤i protokolü imzaland›.
Protokolde Üniversitemiz ad›na Mühendislik
Fakültesi  Dekan› Prof. Dr. Ali Ulvi Y›lmazer’in
ve Jeolojik Miras› Koruma Derne¤i ad›na
Baflkan  Prof.Dr. Nizamettin Kazanc›’n›n
imzalar› da yer ald›.

Jeopark’ta
Uluslararas› iflbirli¤i
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ÜÜniversitemiz ile Meksika Ulusal Özerk
Üniversitesi (UNAM) aras›nda

25 Temmuz 2011 tarihinde; karfl›l›kl› ö¤retim
üyesi, ö¤renci ve akademik kaynak de¤iflimi,
ortak konferans, sempozyum düzenlenmesi ile
araflt›rma projeleri yürütülmesi ve on-line
(uzaktan e¤itim) e¤itim programlar›
düzenlenmesi baflta olmak üzere çeflitli
akademik konularda iflbirli¤i öngören anlaflma
imzaland›.

1-10 Haziran 2011 tarihleri aras›nda
Rektör Dan›flman› Prof. Dr. Esin Ak› ve Latin
Amerika Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
taraf›ndan Meksika’ya düzenlenen çal›flma
ziyaretiyle bafllayan süreçte; Ankara
Üniversitesi ile Universidad Nacional
Autónoma de Mexico (UNAM -  Meksika
Ulusal Özerk Üniversitesi), Universidad
Iberoamericana, Instituto Politécnico Nacional
(IPN - Ulusal Teknik Enstitüsü), Consejo

Nacional Para la Cultura y Las Artes
(CONACULTA - Kültür ve Sanat Ulusal
Konseyi) ve UNAM Latin Amerika ve
Karayipler Araflt›rmalar› Merkezi (CIEALC)
aras›nda akademik iflbirli¤i sa¤lanabilmesi
için müzakereler yap›ld›. Bu kapsamda
Instituto Politécnico Nacional (IPN) Ulusal
Teknik Enstitüsü ile iflbirli¤i anlaflmas›
Rektörlük makam› ad›na Prof. Dr. Esin Ak›
taraf›ndan imzaland›.  Meksika Ulusal Özerk
Üniversitesi (UNAM) ziyaretinde ise Latin
Amerika ve Karayipler Araflt›rmalar› Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Adalberto Santana ile
LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati
Kutlu ve Prof. Dr. Esin Ak› taraf›ndan daha
önceki görüflmelerde üzerinde mutab›k kal›nan
anlaflmalar imzaland›.

Meksika D›fliflleri Bakanl›¤› Uluslararas›
‹flbirli¤i ve Kültür ‹flleri Genel Müdürü
Büyükelçi Cecilia Jaber ile makam›nda
LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati

Kutlu aras›nda Meksika D›fliflleri
Bakanl›¤›’nda bir görüflme gerçeklefltirildi
ve bu görüflme kapsam›nda Meksika Devleti
taraf›ndan bas›mlar› yap›lan kitaplardan
oluflturulacak bir gönderinin en k›sa
zamanda kütüphanemize yollan›lmas› karar
alt›na al›nd›. Ayn› görüflme kapsam›nda
Meksika Hükümeti taraf›ndan yabanc›
ö¤retim üyelerine y›ll›k bazda tahsis edilen
araflt›rma burslar›ndan birinin her y›l Ankara
Üniversitesi’nden gelecek bir araflt›rmac›ya
tahsis edilmesi de karara ba¤land›.

Iberoamericana Üniversitesi ile yap›lan
müzakereler kapsam›nda al›nan karfl›l›kl›
kitap gönderimi karar› do¤rultusunda,
22 Temmuz 2011 tarihinde Genelkurmay
Baflkanl›¤› ve T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’ndan temin edilen elli dört adet
kitap ilgililere iletildi.

Meksika’yla
Uluslararas›

Akademik
‹flbirli¤i

YAZDAN KALA
NLA

R

ÜÜniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi biyolog Prof. Dr. Barbaros

Çetin’in tespitleriyle, ‹zmir Dikili kumsal›n›n
Caretta caretta Akdeniz kaplumba¤alar›n›n
yumurtlama alan› oldu¤u belirlendi. 

Kumsaldaki izleri takip eden  Prof. Dr.
Barbaros Çetin, sahilde sabah erken saatlerde
dolafl›p incelemelerde bulunurken, Caretta
caretta yavrular›n›n yumurtadan ç›kar ç›kmaz
denize gidifllerini gözlemledi. Kuzey Ege
k›y›lar›nda ilk kez Caretta carettalar›n
yumurtlama alanlar›n›n belirlendi¤ini belirten
Çetin, "Özellikle Kuzey Ege k›y›lar›nda (‹zmir-
D‹K‹L‹)  birden fazla yuvan›n oldu¤u bir kumsal
alan›n› tespit edilmesi, Caretta’lar›n ekolojik
da¤›l›mlar› aç›s›ndan son derece önemlidir.

Küresel ‹klim De¤iflimi birçok canl› türünün
yaflam biçimi ve yaflama alanlar›n›n co¤rafik
da¤›l›m›n› ciddi olarak etkilemektedir. Akdeniz
h›zla ›s›nmakta oldu¤u için Caretta caretta
kaplumba¤alar› da anlafl›lan art›k kuzeye göç
ediyorlar. Bu durum küresel ›s›nman›n
Türkiye’deki önemli bir göstergesidir. Oysa
Caretta carettalar›n yumurtlama alanlar›
Akdeniz ve Güney Akdeniz’dir. Bu kumulda
12 adet yumurtlama alanlar› belirledik." dedi.

Caretta caretta Akdeniz
kaplumba¤alar›n›n Türkiye’deki önemli
yumurtlama alanlar›n›n say›s›n›n 20 oldu¤unu
bu alan›n da tesadüfen ortaya ç›kan 21.
yumurtlama alan› oldu¤unu belirten Çetin,
"Ege k›y›lar›m›zda bugüne kadar önemli bir

yumurtlama alan› tespit edilememifltir.
Sadece Güney Ege k›y›lar›nda birkaç noktada
tek yuvalara rastlanm›flt›r. Bugüne kadar
ülkemizde sadece Akdeniz k›y›lar›nda yuva
yapt›klar› bilinen Caretta caretta’lar›n yeni
yuvalama alan› olan ‹zmir-Dikili Kumsallar›n›n
ayr›nt›l› bir proje çerçevesinde  bir an önce
koruma statüsüne al›n›p, gerekli tedbirlerin
ivedilikle uygulanmas› gerekmektedir. Bu
tespitlerimden sonra Dikili Kaymakaml›¤› ve
Belediyesi yetkililerine konunun önemini
anlatt›m. Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü¤ü’ne bir dilekçeyle gerekli tedbirlerin
al›nmas› için baflvurdum. Umar›m gerekli
çal›flmalar bir an önce bafllat›lacakt›r" diye
konufltu.

Caretta Carettalar›n
Kuzey Ege’de ‹lk

Yumurtlama Alan› 
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HHamedan Teknoloji Üniversitesi Kimya
Bölümü ile Üniversitemiz Mühendislik

Fakültesi Manyetik Malzemeler Araflt›rma
Grubu (MMAG) aras›nda 3 y›l önce bafllayan
bilimsel iflbirli¤i çerçevesinde, Hamedan
Teknoloji Üniversitesi Kimya Bölümü’nden
Doç. Dr. Majid Rezaeivela nanoteknoloji ve
nanoparçac›klar konusunda araflt›rmalar
yapmak üzere 15 Haziran-15 Temmuz 2011
tarihleri aras›nda Üniversitemize çal›flma
ziyareti düzenledi.

Bu çal›flma ziyareti süresince Fizik
Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Mehmet Kabak ile kristal yap›larda
çeflitli yöntemler kullan›larak baz› kuramsal
hesaplamalar gerçeklefltirdiler.

Dr. Majid Rezaeivela MMAG
laboratuar›nda nadir yer elementi tabanl› Mn
ve Ge içeren alafl›mlar›n nanoparçac›klar›n›
mekanik alafl›mlama ve ö¤ütme sistemlerini
kullanarak elde etti.

Daha sonra bu nanoparçac›klar›n yap›sal

Hamedan Teknoloji
Üniversitesi’nden
Çal›flma Ziyareti

ve fiziksel özelliklerini inceledi.
Alafl›mlar›n yap›sal özelliklerinin

incelenmesinde Atomik Kuvvet Mikroskobu
(AFM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)
kullan›ld›.

Bu nanoparçac›klar›n manyetik özellikleri
ise Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MFM)
kullan›larak incelendi. 

‹ncelemeler sonucunda, elde edilen bu
alafl›m›n nanoparçac›klar›n›n boyutlar›n›n
20-30 nm aras›nda oldu¤u belirlendi.

TTürkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
Asya’dan Avrupa’ya Uluslararas› Yüzme

Yar›fllar›n›n gelecek kuflaklara aktar›lmas› ve
sporcular›n mücadelelerini en iyi biçimde
ortaya ç›kartmak amac› ile düzenledi¤i, bu y›l
23.’sü 17 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleflen
"Bo¤aziçi K›talararas› Yüzme Yar›flmalar›"na

Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üyemiz Prof.
Dr. Feridun fiaklar kat›ld›.

358’i yabanc›, 642’si yerli olmak üzere
toplam 1146 sporcunun kat›ld›¤› yar›flta,  Prof.
Dr. Feridun fiaklar, 1:17:46’l›k yar›flma
süresiyle yüzerek bo¤az› geçme baflar›s›n›
gösterdi.

Ö¤retim Üyemiz
Bo¤az› Yüzerek Geçti

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

üyelerinden Prof. Dr. Dursun Zengin; Alman
Akademik Mübadele Servisi (DAAD)
taraf›ndan ald›¤› bir ayl›k (Temmuz 2011)
araflt›rma bursuyla Münih’teki Ludwig-
Maximilian Üniversitesi’nde dilbilim alan›nda
araflt›rmalarda bulundu.

Bir ayl›k burs süresince, Erasmus
Program› ve anabilim dallar› aras›nda yap›lan
ikili anlaflmalar çerçevesinde 10-12 Temmuz
2011 tarihleri aras›nda Saarbrücken
Üniversitesi Germanistik bölümünde
"Almanca ve Türkçede Ad Verme" konusunda
dersler veren Prof. Dr. Zengin; her iki
üniversitede ikili anlaflmalar›n sürdürülmesi
ve daha da geliflmesi yönünde çal›flmalarda
bulundu.

Almanya’da Araflt›rma Bursu  

Nanoparçac›k görüntüsü

Prof. Dr. Feridun fiaklar



Oyuncak
Müzesi
Ankaral›larla
Bulufltu 

ÜÜniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi
Oyuncak Müzesi, 19 Eylül - 2 Ekim 2011

tarihleri aras›nda  CEPA Al›flverifl Merkezi’nde
oyuncak merakl›lar›yla bulufltu.

Sergi, hem nostaljik bir yolculuk yapmak
isteyen büyüklerin hem de çocuklar›n büyük
be¤enisini toplad›. Türkiye’nin ilk oyuncak

müzesi olan Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi Komisyon
Baflkan› Doç. Dr. Müge Artar; oyunca¤a
yüklenen ifllev ne olursa olsun oyuncaklar›n
yap›ld›klar› ça¤› yans›tt›¤›n› dile getirdi.
Müzedeki oyuncaklar›n  geleneksel, tahta,
ka¤›t, plastik, bebek ve yumuflak ile antik

oyuncaklar kategorilerinde topland›¤›n›
belirten Artar, müzelerinin bütün bu
oyuncaklar›n tarihini, toplumsal ve kültürel
ifllevini araflt›rma görevi üstlenen bilimsel bir
kurulufl oldu¤unu söyledi. 

ÜÜniversitemiz Hukuk Fakültesi Ö¤renci
Yemekhanesi yenilenerek 29 Eylül 2011

tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr.  A. Argun Karacabey,
Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Hüseyin
Altafl ile çok say›da ö¤retim üyesi ve
ö¤rencilerin kat›l›m›yla hizmete aç›ld›.

Hukuk Fakültesi
Ö¤renci Yemekhanesi

Yenilendi

AAnkara Üniversitesi Gelifltirme Vakf› Özel
Okullar›; 19 Eylül 2011 tarihinde

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤’un ve çok say›da velinin kat›l›m›yla
düzenlenen törenle yeni e¤itim-ö¤retim y›l›na
bafllad›. 
Rektör Prof. Dr. Talu¤ törende yapt›¤›
konuflmada, Ankara Üniversitesi Gelifltirme
Vakf› Özel Okullar›’n›n güler yüzlü, mutlu,

yaflama sevincinin eksilmedi¤i,  umutlar›n
gölgelenmedi¤i bir okul oldu¤unu ve bu
özelli¤ini hiçbir zaman kaybetmeyece¤ini
vurgulad›. Bu y›l okula yeni bafllayan anas›n›f›
ö¤rencilerinin, liseden  mezun olurlarken
Cumhuriyetimizin de 100. Y›l›’n›n
kutlanaca¤›n› belirten Talu¤; A.Ü Gelifltirme
Vakf› Özel Okullar›’nda topluma, çevreye
duyarl›l›¤a çok önem ve de¤er verildi¤ini,

ülkemizin ve cumhuriyetimizin de¤erlerinin
her fleyin üstünde tutuldu¤unu söyledi.

ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerree  ‹‹llkk  YYaarrdd››mm  EE¤¤iittiimmii
Yeni e¤itim-ö¤retim y›l›nda okul

ö¤retmenlerine, Yrd. Doç. Dr. Onur Polat
taraf›ndan teorik ve uygulamal› olarak
"Temel Yaflam Deste¤i ve ‹lk Yard›m" konulu
e¤itim verildi.

Miniklerden Yeni
E¤itim-Ö¤retim
Y›l›na Coflkulu
Karfl›lama



27

Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullar› ile çeflitli
birimlerinden, Eylül 2011 tarihlerinde 6’s› akademik,
10’u idari personel olmak üzere 16 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
Eylül 2011’de

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

Fevzi Türk Veteriner Fakültesi 15 A¤ustos 2011

Seyfettin ‹fller T›p Fakültesi 05 Eylül 2011

Neriman Urun Mühendislik Fakültesi 05 Eylül 2011

Nefle Müniro¤lu Difl Hekimli¤i Fakültesi 16 Eylül 2011

Hülya Erdo¤du T›p Fakültesi 16 Eylül 2011

Nuflide K›l›ç T›p Fakültesi 19 Eylül  2011

Hatice Koç T›p Fakültesi 19 Eylül 2011

Zübeyde Ç›d›k T›p Fakültesi 19 Eylül 2011

Y›ld›r›m Ertürk TÖMER 26 Eylül 2011

Elmas ‹nce Kale T›p Fakültesi 29 Eylül 2011

Abdülkadir Topgül T›p Fakültesi 30 A¤ustos 2011

VEFAT
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler

Fakültesi emekli ö¤retim üyesi ve önceki
dekanlar›ndan Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü
vefat etti.

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

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

Prof. Dr. A. Mehmet Demirtafl      T›p Fakültesi 15 Eylül 2011

Prof. Dr. Ömer L. Gebizlio¤lu Fen Fakültesi 16 Eylül 2011

Prof. Dr. Hikmet Solak Difl Hekimli¤i Fakültesi 16 Eylül 2011

Doç. Dr. Serdar Yard›mc› T›p Fakültesi 19 Eylül 2011

Prof. Dr. B. Gülseli Y›ld›r›m T›p Fakültesi 19 Eylül 2011

Prof. Dr. Halil Gümüfl T›p Fakültesi 20 Eylül 2011

ÜÜniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal
Talu¤ 28 Eylül 2011 tarihinde Ankara

Üniversitesi Uzaktan E¤itim Merkezi’nin
Gölbafl›’nda yeni kurulan ve geniflletilmesi
sözkonusu olan multimedya içerik gelifltirme
ve video kurgu birimlerini gezdi. Talu¤,
gerçeklefltirilen çal›flmalar ve gereksinimler
konusunda bilgi ald›. 

Rektör Prof. Dr. Talu¤ ve Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. A. Argun Karacabey,
ANKUZEM ak›ll› s›n›f›nda TÖMER Müdürü
Prof. Dr. Engin Uzun, ANKUZEM Müdürü Prof.
Dr. Haluk Geray ve ANKUZEM çal›flanlar›yla
bir araya geldi. Toplant›da, uzaktan hayat
boyu ö¤renim kapsam›nda üzerinde

çal›fl›lmakta olan projeler konusunda
sunumlar yap›ld›. Ayr›ca, TÖMER için "Türkiye
Okuma Portal›" oluflturulmas› amac›yla
geçti¤imiz üç ay içinde gelifltirilen sistemin ilk
sürümü konusunda bir sunum yap›ld›.
Türkiye’deki yabanc›lara yönelik Türkçe
ö¤renimini destekleyecek "Türkiye Okuma
Portal›" alt yap›s›n›n nas›l haz›rland›¤› ve
nas›l kullan›laca¤› konusunda Doç.Dr.
Yasemin Gülbahar Güven sunum yapt›. 

Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤, vizyonlar›n›n
Ankara Üniversitesi ile toplumu buluflturmak
oldu¤unu, bu kapsamda ANKUZEM’in sürekli
e¤itim konusunda yapaca¤› çal›flmalar›n
önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› söyledi.

ANKUZEM’in
Projeleri H›zla
Devam Ediyor



ÜÜniversitemiz Tando¤an Merkez Yerleflkesi
spor tesisleri içerisinde bulunan 2 adet

tenis kortunun asfalt›, boyamas›, çizgileri ve
tel örgüleri yenilenerek 20 Eylül 2011
tarihinde kullan›ma aç›ld›. 

Üniversitemiz  Nükleer Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Do¤an Bor ile T›p Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹brahim Tekdemir’in
dostluk maç›yla yenilenen kortlar›n aç›l›fl›
yap›ld›. Merkez Yerleflke içerisinde bulunan
biri kapal›, befli aç›k olmak üzere alt› tenis
kortu; haftan›n yedi günü 08:00-22:00 saatleri
aras›nda Üniversitemiz akademik ve idari
personeli ile ö¤rencilerimize hizmet vermeye
devam ediyor. 

Yenilenen Kortlar
Dostluk Maç›yla

Hizmete Aç›ld›


