
Hematoloji 
Bilim Dalı, Yeni 
Ek Binasına 
Kavuştu

01-31 Ekim 2014 • Basım Tarihi: 17 Kasım 2014 • Sayı: 178 • www.ankara.edu.tr

4’te

Nükleer Tıp 
Hammaddelerinde

TEKNOKENT’te
“Sorun Pazarı”
Kuruldu

Ödüller 17’de

5’te

Yurt Dışına 
Bağımlılığa Son

7’de

Öğretim 
Üyelerimize 

Microsoft’la yapılan 
işbirliği kapsamında, Ankara 

Üniversitesi’nin 70 binden 
fazla öğrencisi, Microsoft 

üretkenlik çözümlerinden 
Office 365’i ücretsiz 

kullanabilecek. 

Microsoft Türkiye ve
Ankara Üniversitesi’nden

Teknoloji 
Atağı

2’de

Bu yıl altı kategoride 
düzenlenen geleneksel Prof. 
Dr. Nihat Tuncer Spor Oyunları, 
Tandoğan Yerleşkesi’nde 
yenilenen halı sahada başladı.

28’de

Geleneksel Prof. Dr. Nihat 
Tuncer Spor Oyunları

24’te

TÜBİTAK 
Başkanı’ndan 
Konferans 8’de

Türkiye’de Veteriner 
Hekimliği Öğretimi
172 Yaşını 
Tamamladı 6’da

Üniversitemizin 
Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Roman 
Yarışması 
Sonuçlandı 14’te

Birçok Derslik, 
Çalışma ve
Yaşam Alanları

Matrakçı Nasuh, 
LAMER ile 
Ekvador’da

Didim’deki 
Arsamıza 
Uluslararası 
Gençlik 
Merkezi 
Yapılacak

18’de

Yenilendi

Hayata
El Ver

11’de 27’de



Dünyanın en büyük 
yazılım ve bilişim 

şirketlerinden Microsoft 
Türkiye ve Ankara 
Üniversitesi, Türkiye’de 
teknoloji desteği ile 
nitelikli eğitim ve 
öğretime örnek olacak 
önemli bir işbirliğine imza 
attı.

Öğrenciler ve 
Öğretim Elemanları 
Yararlanacak

İşbirliği kapsamında 
Ankara Üniversitesi’nin 
70 binden fazla 
öğrencisi, Microsoft 
üretkenlik çözümlerinden 
Office 365’i ücretsiz 
kullanabilecek. Ayrıca her 
yıl Ankara Üniversitesi 
mezunu gençlerin kurduğu 
iki genç girişime Microsoft 
Innovation Center’in 
ofis ve teknolojik altyapı 
çözümlerinden yararlanma 
hakkı sağlanacak. Öğretim 
elemanlarımız da uzaktan 
eğitim içeriğinden 
yararlanarak, bilgi 
teknolojileriyle bütünleşik, 
bilimsel araştırmalarına 
destek olacak çözümlerden 
yararlanabilecek.

Protokol Rektörlükte 
İmzalandı

Microsoft Türkiye 
ve Ankara Üniversitesi 
arasında işbirliği sağlayan 
protokol 15 Ekim 2014 
tarihinde Rektörlükte, 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Erkan İbiş ile Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü 
Tamer Özmen tarafından 

imzalandı. İmza törenine 
Rektör Yardımcılarımız, 
Mühendislik Fakültesi 
Dekanı, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyeleri ve 
Microsoft Türkiye 
yetkilileri katıldı.

“Fakülte Olarak 
Destekliyoruz”

Törende bir konuşma 
yapan Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Aziz Tekin, Microsoftla 
temaslarının geçen yıl 
başladığını belirterek, 
“Bunu biz son derece 
önemli buluyoruz 
ve Fakülte olarak da 
destekliyoruz” dedi.

“Bu Bir Sosyal 
Sorumluluk Projesi”

Rektörümüz Prof. 
Dr. Erkan İbiş de böyle 
bir donanıma sahip 
mezunlarımızın istihdam 
konusunda önlerinin daha 
çok açılacağını söyledi. 
Bunun, eğitimden ar-

ge’ye kadar uzanan bir 
sosyal sorumluluk projesi 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Erkan İbiş, “Topluma 
ve Ankara Üniversitesi’ne 
pozitif katkı sağlasın 
diye ortaya konulan bir 
proje. Bu proje nedeniyle 
Tamer Bey’i ve Microsoft 
Türkiye’yi, Ankara 
Üniversitesi dostu ilan 
ediyorum” dedi.

“Teknoloji Yedi Yılda 
Bir Değişiyor”

Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Tamer 
Özmen, eskiden 
teknolojinin 30 yılda bir 
değiştiğini, daha sonra 
20 yılda bir değişmeye 
başladığını, 1999’dan 
itibaren internetin 
çıkmasıyla da 
teknolojinin değişim 
yılının yedi yıla 
düştüğünü söyledi. 
1999 ile 2006 
yılları arasında 
internetin gelmesiyle 

eBay ve Google gibi yeni 
şirketlerin görülmeye 
başlandığını, arkasından 
da 2006’da akıllı 
telefonların hayatımıza 
girmesiyle Twitter gibi 
şirketlerin çıktığını 
belirten Taner Özmen 
özetle şunları söyledi:

“- Önümüzdeki 30 
yıla baktığımızda dört çok 
büyük değişim görüyoruz. 

Microsoft Türkiye ve Ankara Üniversitesi’nden
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hatırlatıyor size. En 
son ne konuştuğunuzu 
hatırlatıyor. Artık hayatın 
üretim anlamında çok 
daha farklı gidebileceği bir 
dünyaya doğru gidiyoruz. 
Bu anlamda bizim 
ürünlerimiz gerçekten 
teknolojiyi ve gidişatı 
belirliyorlar.

“Bir Üniversite ile    
İlk Protokol”

- Bu protokol 
Türkiye’de bir ilk. Şu 
anlamda ilk. Bu IT 
Akademi’yi, ilk defa bu 
kapsamda bir üniversitenin 
kullanımına açıyoruz. IT 
Akademi’ye devam eden 
600’ün üzerinde değişik 
eğitim alan öğrencileriniz, 
bugün okuldan mezun olup 
bir şirkete girdiklerinde 
çok daha farklı bir altın 
bilezikle iş yaşamına 
katılmış olacaklar. 
Teknolojiyi bilmemek 
artık İngilizce bilmemek 
gibi bir şey. Buraya bütün 
şirketlerin, okulların, 
kurumların kullandığı 
ürünleri çok daha iyi 
tanıyarak girebilecekler. 
Bu protokolle bunu 
üniversitemizin hizmetine 
vermiş oluyoruz.

İkincisi; Office 365, 
dünyada bir milyar 
kullanıcı tarafından hergün 
çok beğenilerek kullanılan 
bir ürünümüz. Bugün 
bir işe başvurduğunuz 
zaman excell, power point 
kullanmayı bilmiyorsanız, 
işe girmeniz biraz 
zorlaşıyor. Bunları daha 
iyi kullanıyorsanız bunu 
CV’nize yazıyorsunuz. 
İşe girme şansınız çok 
daha fazla artıyor ve 
iyi bir power point 
kullanıcısıysanız 
şirkette çok daha hızlı 
ilerleyebiliyorsunuz. 

“Yaz Okulları”
- Bunun arkasından 

yaz okulları gelecek, 
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İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bunlardan biri ‘Bulut’. 
‘Bulut’ bir kondaktör gibi 
her şeyi kontrol ediyor. 
İnanılmaz bir bilgi hızı 
getirdi. Arkasından ‘Büyük 
Veri’. ‘Büyük Veri’, 
milyarlarca telefondan 
toplanan bilgileri çok farklı 
bir şekilde analiz etmeye 
doğru götürüyor şirketleri. 
Artık şirketler tamamıyla 
yap-sat modelinden, anla ve 
değiştir modeline geçmeye 
başladılar. 

“Belki de Öğrencilerin 
Hepsinde Akıllı Telefon 
Var”

- ‘Akıllı telefon’lardan 
şu anda dünyada bir milyar 
tane var. Her yere internetle 
inanılmaz derecede hızlı 
girilebildiği için bunlar 
devamlı bilgi topluyorlar. 
Şirketler, bu akıllı 
telefonlarla müşterilerine 
çok daha iyi bir şekilde 
ulaşabiliyorlar. Belki de 
öğrencilerinizin hepsinde 
akıllı telefonlar vardır. 
Bu akıllı telefonlarda 
uygulamalar var. Siz 
üniversite olarak bu 
uygulamalarla o öğrencilere 
ulaşamıyorsanız, bu onlarla 
aranızdaki irtibatı iyi 
kuramıyorsunuz anlamına 
geliyor.

Dördüncü olarak ‘sosyal 
mecralar’ çok önemli bir 
hale geldi. Bu dört tane 
mega değişim dünyayı 
değiştiriyor ve burada 
yazılım çok hızlanıyor. 

- Yazılımın yanında 
cihazlar çok değişiyor. 
Dünya öyle bir yere doğru 
gitmeye başladı ki herkes 
gözlüklerden bahsediyor 
ama gözlüklerden çok bir 
lens teknolojisi üzerinde 
çalışılıyor. Lensin içinde bir 
chip var. Lensi taktığınız 
zaman karşınızdaki 
kişinin suratını, surat 
tanıma programıyla 
tanıyabiliyorsunuz. İsmini 
unuttuysanız ismini 

Öğretim elemanlarımız, Microsoft IT Akademi 
ile dersleri daha verimli bir şekilde planlayabilecek 
ve yönetecek. Microsoft IT Akademi’nin müfredat 
rehberliğinde, öğrenciler yazılım geliştirme, veri tabanı 
yönetimi ve sistem yöneticiliği gibi konularda kitaplara 
bağlı kalmadan, e-öğrenim ve yazılım çözümlerinin 
entegre edildiği zengin bir öğrenme deneyimi yaşayacak.

Öğrencilerimiz, Microsoft IT Akademi bünyesinde 
sunulan 600’ün üzerinde uzaktan eğitim aracına erişme 
imkanı yakalayarak, sertifika sınavlarına girebilecek 
yetkinlik düzeyine uzaktan eğitimle erişebilecek. 
Öğrencilerimiz aynı zamanda dünyada 88 pazarda, 32 
dilde sunulan ve 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan 
Microsoft üretkenlik çözümü Office 365’e ücretsiz 
olarak sahip olacak, söz konusu programları kullanmayı 
öğrenerek mezun olabilecekler.  Öğrenciler bulut 
teknolojileri üzerinden çalışan Office 365 ile 1 terabaytın 
üzerinde depolama alanına sahip olacak ve tüm dosya, 
fotoğraf, video gibi içeriklerini bulut üzerinde güvenli bir 
şekilde saklayabilecek.

Öğrencilerimiz, Office 365 ile e-posta adresleri 
üzerinden okul ve öğretim elemanlarıyla iletişimlerini 
artırırken, kişisel takvimlerini de verimli bir şekilde 
yönetebilecek. Ayrıca, Office 365 programı kapsamında 
sunulan ekip sitelerini de kullanarak belgelerini ve 
notlarını bir arada tutma olanağına sahip olabilecek, 
grupları ve kulüplerindeki projeler üzerinde birlikte 
çalışabilecek.

Eş zamanlı olarak, Microsoft Türkiye’nin ücretsiz ilk 
ve tek online uygulama geliştirme okulu Açık Akademi 
de öğrencilerimizin erişimine açılacak. Öğrenciler www.
acikakademi.com internet sitesi aracılığıyla yazılım 
geliştirme üzerine eğitim alma olanağı bulacak. Yazılıma 
ve teknolojiye gönül vermiş gençler Açık Akademi’de 
temel programlamayla başlayan eğitimlerden sonra 
tercihlerine göre tablet, telefon, web, masaüstü ve hatta 
buluta özel uygulama geliştirebilecek.

Teknik donanım konusunda kendini geliştirmek 
isteyen öğrenciler ve araştırmalarında son teknolojileri 
kullanmak isteyen öğretim üyeleri de Microsoft’un 
DreamSpark web sitesi üzerinden www.dreamspark.com-
Visual Studio 2013, SQL Server 2014,Windows Server 
ve birçok yazılım uygulama geliştirme programından 
ücretsiz yararlanabilecek.

Her yıl Ankara Üniversitesi mezunlarının kurduğu 
ve Microsoft teknolojilerini kullanarak yaratıcı fikirler 
ortaya koyan iki genç girişim, yıl boyu Microsoft Türkiye 
Ankara ofisinde faaliyet gösteren Microsoft Innovation 
Center’in ofis ve teknolojik altyapı olanaklarından 
yararlanma fırsatı yakalayacak.

İşbirliğinin Yarar 
Sağlayacağı Alanlar

burada gelip eğitimler 
vermeye başlayacağız ve 
Ankara Üniversitesi’nin 
ulusal arenaya çıkması 

konusunda umarız ki 
bu başladığımız ilk 
adımlardan bir tanesi olur.”
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Üniversitemizin Tıp 
Fakültesi Cebeci 

Hastanesi’nde uzun bir 
süredir hizmet veren 
Geriatri Bilim Dalı’nın 
İbn-i Sina Hastanesi’ne 
taşınmasıyla boşalan 
binalar yenilenerek 
Hematoloji Bilim Dalı’na 
katıldı. Hematoloji Bilim 
Dalı’nın yeni hizmet 
birimleri, 13 Ekim 2014 
tarihinde düzenlenen 
törenle açıldı.

46 yatak bulunan Bilim 
Dalı’nın yatak kapasitesini 
20 arttıran yeni binanın 
açılışına Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Erkan 
İbiş, Tıp Fakültesi 
yöneticileri ve öğretim 
üyeleri ile sağlık personeli 
katıldı.

“Lider ve Rehber 
Pozisyonundayız”

Açılışta 
konuşan 
Hematoloji 
Bilim Dalı 
Başkanı ve 
Kök Hücre 

Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Günhan 
Gürman, Hematoloji 
Bilim Dalı’nın, uzun 
yıllardır hematoloji 
sahasında ve kök hücre 
nakli uygulamalarında 
ülkemizde lider ve rehber 
pozisyonunda olduğunu 
belirtti.

“Hastalarımız Ağır 
Kemoterapi Alır”

Çoğu yoğun 
bakım hizmeti 
gerektiren, bağışıklığı 
baskılanmış olan ve ağır 
kemoterapilerin ve ilik 
nakli uygulamalarının 
uygulandığı bu hastaların 
öncelikle iki şeye ihtiyaç 
duyduklarını belirten Prof. 
Dr. Günhan Gürman, 
“Bunların en önde geleni 
bu hizmeti alabilecekleri 
bir yer bulmaları, ikincisi 
de bu buldukları yerin, 
onlar için hayati tehlike 
oluşturan mikroplardan 
arındırılmış olmasıdır” 
dedi. Bugün açılışı 
yapılan bu bölümdeki 
20 yataklı odaların, 
kemofiltreli havalandırma 

ortamına sahip olduğunu 
belirten Prof. Dr. Günhan 
Gürman, alt katta da klinik 
araştırmalar biriminin 
açıldığını söyledi. 
Yeni birimle birlikte 
ülkemizdeki hematoloji-
onkoloji hastalarına en 
üst seviyedeki sağlık 
hizmetini en sağlıklı ve 
konforlu şartlarda verme 
olanağına kavuştuklarını 
sözlerine ekledi.

“% 100 Doluluk 
Oranıyla Çalışıyorlar”

Cebeci Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Rüçhan Akar da burasının, 
hasta odaklı sağlık hizmeti 
sunma çabalarına çok 
iyi bir örnek olduğunu 
belirterek, “Hematoloji 
Bilim Dalımız, hemen 
hemen Üniversitemizin 
en yüksek yatak doluluk 
oranlarıyla, % 90, zaman 
zaman % 100 olan doluluk 
oranlarıyla çalışmakta. 
Bunun için bu ek 20 yatak, 
hem hastalar, hem de hasta 
yakınları için ciddi bir 
olanak olacak” dedi.

Hematoloji Bilim Dalı
Yeni Ek Binasına Kavuştu
Tıp Fakültemizin Cebeci Yerleşkesi’nde bilime ve hastalara hizmet sunan
Hematoloji Bilim Dalı’na kazandırılan yeni bina ile birlikte Bilim Dalı’nın yatak sayısı 66’ya çıktı

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk 
ise Hematoloji Bilim 
Dalı’nın, bundan sonra 
çok daha iyi koşullarda, 
hizmet kapasitesini daha 
da arttırarak çalışmalarını 
sürdüreceğini kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İbiş de yeni 
binada 20 yatağın yanı sıra 
bir araştırma laboratuvarının 
da olduğunu, burada hem 
hastalara şifa verildiğini, 
hem de araştırma yapıldığını 
söyledi.

Bunların hepsinin 
insanlığa ve topluma hizmet 
için önemli araçlar olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Erkan 
İbiş, “Umarım buradaki 
hizmet, düşünüldüğü, arzu 
edildiği gibi binlerce hastaya 
şifa verecek nitelikte olur. 
Bu konuda benim hiçbir 
tereddüdüm yok. Çünkü 
Hematoloji Bilim Dalımız 
ve bu bilim dalımızın 
öğretim üyeleri toplumsal 
sorumluluk bilinci gelişmiş 
çok çalışkan arkadaşlarımız” 
dedi.
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TÖRENLER

Kardiyoloji, kalp 
ve damar cerrahi, 

nöroloji, beyin cerrahi ve 
onkoloji gibi alanlarda 
kullanılan radyoaktif 
maddelerin temininde yurt 
dışına olan bağımlılığı 
sona erdirerek bunların 
yurt içinde üretimini 
gerçekleştirecek Siklotron 
(Parçacık Hızlandırıcı) 
ve Pet Görüntüleme 
Merkezi’nin temeli, 1 
Ekim 2014 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp 
Anabilim Dalı’nda atıldı. 
Temeli atılan tesisle 
Üniversitemiz, Türkiye’nin 
nükleer tıp alanında önemli 
bir referans merkezi haline 
dönüşecek.

25 Milyon TL’ye 
Malolacak

Kalkınma Bakanlığı’nın 
desteklediği proje, 25 
Milyon TL’nin üzerinde 

bir yatırımla gerçekleşecek 
ve bir yıl içerisinde 
hizmete girecek tesisle, 
kanser taramalarında daha 
sağlıklı ve erken teşhisler 
sağlanabilecek. Merkezde 
değişik disiplinlerden 
birçok bilim insanı birlikte 
çalışacak ve eğitimler 
verilecek. 

2015 Ekim Ayı’nda 
Hizmete Girecek

Proje Koordinatörü 
Prof. Dr. Özlem Küçük, 
bu işe Prof. Dr. Erkan 
İbiş ile birlikte 2010 
yılında başladıklarını 

ama ilk başvurularının 
reddedildiğini, 2011 
yılında Kalkınma 
Bakanlığı altyapı projesine 
başvurduklarını, sonuçta da 
Sağlık Bakanlığı, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu 
ve SGK’nın onayıyla ve 
üniversitelerden öğretim 
üyelerinin fikirleri alınarak 
projenin kabul edildiğini 
söyledi. 

“Yabancı Uzmanlara 
da Eğitim Vereceğiz”

Cebeci Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Rüçhan Akar da projeyle 
ilgili dört katlı ve 530 m2 
alana sahip bir binanın 
yapılacağını belirterek, 
“Türkiye’de bu tip tesis 
ve laboratuvarların 
mevcudiyetiyle 
Türkiye’nin uluslararası 
etkinliklerde daha 
fazla söz sahibi olması 
mümkün olacak, 
hatta radyofarmasötik 
uygulamalarda Ortadoğu, 
Asya ve Kuzey Afrika 
ülkelerine referans 
merkez olabileceğiz.Yurt 
dışından gelecek bilim 

insanlarına eğitim imkanı 
sağlanabilecektir. Bu 
sayede Avrupa projeleri 
başta olmak üzere çok 
merkezli uluslararası 
projelerde lider konumuna 
geçmeyi hedeflemekteyiz” 
dedi. Bu tesisin, nükleer 
gücün barışçı amaçlarla 
kullanımına ideal bir örnek 
olduğunu kaydetti. 

“Hizmet, Yurt İçinden 
Sağlanacak 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İbiş de bu 
projenin gerisinde büyük 
bir emek olduğunu söyledi. 
Yapılacak tesislerle bütün 
kamu ve özel kuruluşlarla 
üniversite hastanelerine 
hizmet verilmesinin 
amaçlandığını, burada ortak 
eğitim ve ortak araştırmalar 
yapılacağını kaydeden 
Prof. Dr. Erkan İbiş, burada 
üretilecek ürünlerle hem 
katma değer yaratılacağını, 
hem de yurt dışından 
sağlanan bu hizmetin 
yurt içinde sağlanır hale 
geleceğini belirtti. Prof. 
Dr. Erkan İbiş, “Hastalara 
hizmet olacak ama biz de 
bilimsel çalışmalarımızı 
yürütebileceğiz. Bu proje, 
gelecekte başka kurumlara 
da örnek olacaktır” dedi ve 
nemli olanın, bu yatırımları 
sağlayıp tesisleri kurmak 
olmadığını, daha sonra 
bunları işletip sürdürülebilir 
kılmak olduğunu kaydetti.

Yurt Dışına 
Bağımlılığa 

Son

Nükleer Tıp
Hammaddelerinde

Medikal Parçacık Hızlandırıcısı ve yeni bir PET 
tesisiyle ilgili tüm laboratuvarların önümüzdeki yıl Ekim 
ayında faaliyete geçeceğini belirten Prof. Dr. Özlem 

Küçük, “Projedeki amacımız, medikal hızlandırıcı 
sistemin hastane şartlarında kurulmasını 

sağlamak, kısa yarı ömrü nedeniyle hemen 
kullanılması gereken radyoizotoplarla, yeni 
kimyasal formdaki radyofarmasotiklerin 
üretimi için bir araştırma geliştirme merkezi 

kurmak, üretilen her yeni radyofarmasotik için 
yeni bilimsel araştırmalara olanak sağlamak, ar-

ge çalışmaları sonucunda elde edilen her yeni ürünü 
ruhsatlayıp hastaların teşhis ve tedavisinde kullanmak 
ve doğal olarak elde ettiğimiz her sonucu hasta yararına 
kullanmaktır” dedi. 
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Ülkemizde veteriner 
hekimliği öğretimine 

başlanmasının 172’nci yılı, 
22 Ekim 2014 tarihinde 
Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi’nde düzenlenen 
törenle kutlandı.

Ankara Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
dinletisinin konseriyle 
başlayan törenin ardından 
Doç. Dr. Tamay Başağaç 
Gül, Prof. Dr. Sadi Aral, 
Prof. Dr. Tahir Aksoy ve 
Prof. Dr. Erol Alaçam’ın 
katılımıyla “Sözlü Tarih 
Sunumu” başlıklı bir panel 
düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri, 
Veteriner Fakültesi 
öğretim elemanları ve 
öğrencilerinin katıldığı 
geleneksel helva koşusuyla 
sona erdi. 

Dekanı Prof. Dr. Rıfkı 
Hazıroğlu, günümüzde 
artık veteriner 
hekimliğinin misyonunda 
birtakım dönüşümler 
yaşandığını, halk sağlığı 
ve gıda güvenliğinin 
veteriner hekimlerin ana 
konularından biri haline 
geldiğini söyledi. 

Ülkemizdeki veteriner 
fakültelerinin çokluğundan 
şikayet eden Prof. Dr. 
Rıfkı Hazıroğlu, çözüm 
noktalarından bir tanesinin, 
tıpta uzmanlıkta olduğu 
gibi veteriner hekimlikte 
‘mesleki yeterlilik’ adı 
altında, fakülteden mezun 
olan veteriner hekim 
adaylarının bir merkezi 
sınava girerek veteriner 
hekimlik yetkisi kazanması 
olduğunu kaydetti.

Eğitim kalitesini 

arttırabilmek için fiziksel 
yapıların iyileştirilmesi 
gerektiğini de belirten 
Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, 
“Bu konuda Rektörümüze 
teşekkür ediyorum. Bize 
fiziksel olanaklarımızı 
geliştirme yönünde 
büyük bir destek veriyor. 
Hayvan Hastanemizin 
mutlaka yapılandırılması 
gerekiyordu. Bununla ilgili 
uzun süren çalışmalar, 
kurul izinleri derken artık 
yeniden yapılandırmaya 
başladık” dedi.

“Veteriner Fakültemiz 
Her Zaman Öncü Oldu”

Rektörümüz Prof. Dr. 
Erkan İbiş de Veteriner 
Fakültemizin çok önemli 
bir fakülte olduğunu, bu 
öneminin, dün de, bugün 
de, yarın da Üniversitemiz 
içinde her zaman öncü 

“Holding Hayvancılığı 
Göçü Teşvik Etti”

Veteriner Hekimler 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Şakir Doğan Tuncer, 
holding hayvancılığının, 
köyden kente göçü teşvik 
eden başlıca unsurlar 
arasında olduğunu söyledi.

Türk Veteriner 
Hekimler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Talat 
Gözet de veteriner 
hekimlik mesleğinin 
kendi etik kurallarını 
oluşturması, kurum 
kültürünü geliştirmesi 
ve toplumsal yapı içinde 
etkin bir konumda olması 
gibi önemli sorunların 
aşılmasının gerektiğini 
söyledi.

“Hayvan Hastanemiz 
Yenileniyor”

Veteriner Fakültesi 

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretimi

172 Yaşını Tamamladı
Veteriner hekimlik mesleğinde 47 yılını tamamlayan Prof. Dr. Nejat Aydın ile

Prof. Dr. Sadi Aral’a, 46 yılını tamamlayan Prof. Dr. İbrahim Burgu ile Prof. Dr. Tahir 
Aksoy’a ve 45 yılını tamamlayan Prof. Dr. Nejdet Dursun, Prof. Dr. Erol Alaçam ve Prof. 

Dr. Halil Akçapınar’a birer plaket verildi. 

Üniversitemiz 
Karşılaştırmalı 

Medeniyet ve Barış 
Çalışmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
(KAMMER) ilk 
uluslararası kongresini, 
“Uluslararası Medeniyet 
ve Kadın Kongresi” 

KAMMER’in İlk Uluslararası Kongresi

Uluslararası Medeniyet ve Kadın”“
başlığı altında, 20-22 Ekim 
2014 tarihleri arasında 
Muğla’da gerçekleştirdi. 
KAMMER’in fikri 
altyapısını oluşturduğu 
bu uluslararası kongrede 
paydaş olarak, Prof. 
Dr. Derya Örs’ün 
başkanlığındaki Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu bünyesindeki 
Atatürk Araştırma 
Merkezi (ATAM), Prof. 
Dr. M. Öcal Oğuz’un 
başkanlığındaki UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu 
ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi yer aldı. 
Kongre’de, Türkiye’den 
ve yurtdışından katılan 
bilim insanları, iki temel 
konuyu, yani “Medeniyet”e 
ve “Kadın”a ilişkin 
inceleme, fikir ve tartışma 
alanlarını disiplinlerarası 

ve uluslararası 
karşılaştırmalar yoluyla 
ele aldı. 

Özellikle üniversite 
öğrencilerinden ve 
genç akademisyenlerden 
memnuniyet verici 
bir izleyici kitlesinin 
gözlemlendiği 
Kongre’de, “Halide Edip 
Adıvar’ın Ölümünün 
50.Yıldönümü”nü anma 
çerçevesinde, “Atatürk 
ve kadın hakları, Türk 
ve dünya tarihinde kadın 
kahramanlar, bilim, eğitim, 
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Üniversitemizde yeni kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, kanatlı sektöründe 
üretim yapan firmaların temsilcileri ile çeşitli üniversitelerin bilim insanlarını 

31 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
(TEKNOKENT) bir araya getirerek sektörün sorunlarına çözüm aradı. Sektör 
temsilcileri ile bilim insanlarını bir sorun etrafında bir araya getiren ve ülkemizde ilk 
olma özelliğini taşıyan toplantıda iki panel ve üç öneri toplantısı gerçekleştirildi. 

Yem, Yumurta ve Et Üretimindeki Sorunlar Ele Alındı
“Kanatlı ve Yem Sektörünün Sorunları ve Ar-Ge Faaliyetleri” konulu paneli 

Prof. Dr. Necmettin Ceylan yönetti. Bu panelde konuşmacı olarak Yem Sanayicileri 
Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü, Yumurta Üreticileri Birliği 
Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Sungur, Ege İhracatcı Birlikleri Başkan Yardımcısı 
Bedri Girit, Beypiliç Ar-Ge Müdürü Nejla Kahraman ve ANC Kanatlı Hayvan 
Beslenmesi ve Sağlığı Şirketi Genel Müdürü İsmail Özdemir yer aldı. Prof. Dr. 
Servet Yalçın’ın başkanlığını yaptığı “Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Kanatlı 
Sektörü Ar-Ge Faaliyetleri ve Sorun Çözüm Önerileri” başlıklı panelde ise Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Çiftçi ve Prof. Dr. Okan Elibol, Çukurova 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Armağan Hayırlı, Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Sevnur Mandacı ile Ankara Tavukçuluk 
Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Serdar Kamanlı yer aldı. Toplantıda Prof. Dr. İbrahim 
Çiftçi’nin moderatörlüğünde “Yem Grubu Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri 
Toplantısı”, Prof. Dr. Necmettin Ceylan’ın moderatörlüğünde “Beyaz Et Grubu 
Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri Toplantısı” ile Prof. Dr. Servet Yalçın’ın 
moderatörlüğünde “Yumurta Grubu Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri 
Toplantısı” da düzenlendi. 

“Bilgilerin Sanayiye Aktarılmasında Sıkıntılar Var”
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Prof. Dr. Atila Yücel, 

üniversitelerimizde ciddi bilgi birikimi olduğunu ancak bunun özel sektöre, 
sanayiye ve diğer kuruluşlara aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını belirtti. Prof. 
Dr. Atila Yücel, “Birçok üniversite, proje pazarı kavramı çerçevesinde toplantılar 
düzenleyerek kendi hazırladıkları projeleri sanayinin kullanımına sunuyorlar. 
Fakat bu genelde başarılı olmuyor. Aslında sektörün ortaya koyduğu sorunlar 
üzerine çalışılması gerekir. Biz bunu ‘sorun çözüm pazarı’ adı altında ele alıyoruz. 
Amacımız sizlerin sıkıntılarını öğrenmek ve üniversitenin neler yapabileceğini 
görmek. Yapılacak çalışmalarda yönlendirici tarafın sanayici olmasını istiyoruz” 
dedi.

“Potansiyel İyi Değerlendirilemedi”
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayhan Elmalı da Ankara Üniversitesi’nin, 

çok farklı disiplinlerde çok büyük bir potansiyeli olduğunu ama bu potansiyelin 
bugüne kadar çok iyi değerlendirilemediğini söyledi. Prof. Dr. Ayhan 

Elmalı, “Hocalarımız, bugüne kadar kişisel çabalarıyla sektörle 
işbirliği içinde olmuşlar. Biz bundan sonra hocalarımıza ve özel 
sektöre kurumsal bir destek vermek, bir anlamda arayüz olmak 
istiyoruz” dedi. 

TEKNOKENT’te
“Sorun Pazarı” Kuruldu

TTO Yöneticisi
Prof. Dr. Atila Yücel

ETKİNLİKLER

olmasından kaynaklandığını; 
öncülük gücünü, bilimin 
üstünlüğüne inanan ve 
akademik olarak güçlü 
akademisyen kadrolarından 
aldığını söyledi.

Prof. Dr. Erkan İbiş, 
“Veteriner Fakültemiz, 
uluslararasılaşma 
bağlamında öncü 
fakültelerimizden biri.
Akreditasyon sürecinde 
öncü. Yabancı öğrenciye 
dönük butik İngilizce 
program açma konusunda 
öncü. Yenilikçilikte öncü. 
Geçen yıl 22 laboratuvar 
ve dersliğine onarım 
yaptık. Yıllardır köklü bir 
tadilat yapılmayan Hayvan 
Hastanesinin onarımına 
başladık. Deontolojinin 
onarımı bitmek üzere. Süreç 
içinde biz de desteklerimize 
devam edeceğiz” dedi. 

sanat ve siyasette kadın” 
gibi konular ele alındı. 
Ayrıca kongrenin diğer 
başlığı olan Medeniyet 

konusunda ise medeniyet 
kavramının tarihi gelişimi 
ve kapsamı, geçmişten 
günümüze medeniyet 
eserleri, düşünürleri ve 
kurumları, modernizm 
ve postmodernizmde 
medeniyet algısı, 
medeniyet üzerine 
kuramlar ve sınıflamalar 
kapsamındaki konular 
değerlendirildi, tartışıldı.  
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TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Yücel 

Altunbaşak, 2 Ekim 2014 
tarihinde Üniversitemizde 
düzenlenen toplantıyla 
öğretim üyelerine 
TÜBİTAK’ın destek 
programlarını anlattı ve 
birkaç yıl içinde Ankara 
Üniversitesi’ni dünyanın 
en iyi 100 üniversitesi 
arasında görmek 
istediklerini söyledi. 

Öğretim üyelerimizin 
yoğun ilgi gösterdiği 
toplantının açılışında, lise 
döneminden başlayarak 
üniversite eğitimi 
boyunca, Bilim Adamı 
Yetiştirme Grubu’nun 
ilk bursiyerlerinden 
biri ve dolayısıyla eski 
bir TÜBİTAK’lı olma 
gururunu ve aidiyetini 
hep hissettiğini söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Erkan İbiş, TÜBİTAK’ın, 
bilim kültürünün topluma 
yaygınlaştırılması, 
çocuklara ve gençlere 
aşılanması konusunda çok 
etkin çalışmaları olduğunu 
söyledi.

“Araştırmaya Ayrılan 
Kaynaklar Artıyor”

Son yıllarda ülkemizde 
ar-ge’ye, projeye, bilimsel 
araştırmalara ve bilim 
insanı yetiştirmeye ayrılan 
kaynakların katlanarak 
arttığını belirten Prof. Dr. 
Erkan İbiş, “15-20 yıl 
öncesiyle kıyaslandığı 
zaman, yıllık bazda bugün 
15-20 kata kadar ulaşan bir 
artış olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim” dedi.

“TTO’da Sorun 
Pazarları Yapıyoruz”

Üniversitemiz Bilimsel 
Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi 
(BAP) Koordinatörü 
Prof. Dr. Ali Sınağ da 
Üniversitemizde kısa süre 
önce kurulan Teknoloji 
Transfer Ofisimiz (TTO) 
hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Ali Sınağ, 
Ankara Üniversitesi 
TTO’da, diğer TTO’lardan 
farklı olarak, özel 
sektörün yönetime aktif 
katılımını hedeflediklerini 
belirterek, “Diğer tüm 
üniversitelerde yapıldığı 
gibi proje pazarları değil, 
sorun pazarları yaparak 
sanayiciyle öğretim 
üyesini eşleştirmeyi 
hedefledik ve bu sorunların 
çözümünün, bu pazarlarda 
oluşturulmasını arzu ettik” 
dedi.

Türkiye’de, Ankara 
Üniversitesi’yle birlikte 
sadece sekiz üniversiteye 
verilen TÜBİTAK 
1000 projesi hakkında 

bilgi veren Prof. Dr. 
Ali Sınağ, “Bu projenin 
amacı, ar-ge ve bağımsız 
araştırma projelerindeki 
farkındalığı arttırmak. 
Üniversitemizden yapılan 
her dört başvurudan bir 
tanesi kabul ediliyor. Bunu 
nasıl yukarı çekeriz ve 
nasıl başarı oranını arttırırız 
gibi bir çaba içinde 
olacağız. Her fakültede 
ekipler oluşturduk. 
Öğretim üyelerinin ayağına 
giderek proje süreçlerinde 
yaşadıkları sıkıntıları 
gidermeye çalışacağız” 
diye konuştu. 

“Ankara Üniversitesi 
İlk 100 Arasında Olmalı”

TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
birkaç yıl içinde Ankara 
Üniversitesi’ni dünyanın 
en iyi 100 üniversitesi 
arasında görmek 
istediklerini söyledi. Prof. 
Dr. Yücel Altunbaşak, “O 
potansiyele sahipsiniz, onu 
da biliyorum. O potansiyeli 
hayata geçirmek için para 
lazım diyorsanız para var. 

Gerçekten fazlasıyla var. 
Kaynak sıkıntımız yok. 
Biraz abartmış olacağım 
ama nereye koyacağımızı 
şaşırıyoruz” dedi.

“1 Milyon Lira Proje 
Ödülü Alabilirsiniz”

Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak konuşmasında 
şu konulara değindi:

- 1001 projesi yaptığınız 
zaman Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) denilen 
bir ikramiye var. Her ay 
1500 lira veya altı ayda bir 
9 bin lira alıyorsunuz. 

- Öğretim üyesi eğer 
araştırmaya eğilmek 
istiyorsa belirli bir hayat 
seviyesini yakalamalı. 
Ekmek parası derdinde 
olmamalı. Çünkü bununla 
bilim aynı anda çok zor 
yapılır. Öğretim üyesini 
belirli bir yaşam kalitesini 
yakalayacak bir noktaya 
getirmemiz lazım. 

- İki proje yaparsanız 
üç bin lira PTİ 
alıyorsunuz. Ama proje 
performans ödülü diye 
bir şey tanımladık. Her 

TÜBİTAK’ın verdiği araştırma destekleri konusunda 
Üniversitemizde bir konferans sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 

Yücel Altunbaşak, öğretim üyesinin eğer araştırmaya eğilmek 
istiyorsa belirli bir hayat seviyesini yakalaması gerektiğini söyledi.“ ”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak

Kaynak Sorunumuz Yok
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projenin sonunda projenin 
çıktılarına bakıyoruz. Bir 
projeden makale ve kitap 
yazmasını, bildiri sunmasını 
beklersiniz. Ödül alınabilir. 
Master ve doktora öğrencisi 
yetiştirilebilir. Patent 
yazılabilir. Benim en favori 
alanım şirket kurmanız. 
Şirket kurunca direkt 100 
alıyorsunuz. 

- Türkiye eğer belli 
bir noktaya gelecekse 
öğretim üyelerinin önemli 
bir kısmının araştırmanın 
içerisinde olması ve 
TÜBİTAK’ın da bunun 
arkasında bulunması lazım. 

- 10 proje yaparsa, 
10’undan da 100 bin lira 
alırsa 1 milyon lira helal 
olsun diyoruz. 

“Artık Büyük 
Projelere İhtiyacımız Var”

- Araştırma patikasına 
giren kişinin önü açık. 
Günlük 4-5 saatini 
araştırmaya ayıran bir 
akademisyen rahatlıkla 
aylık ücretini 10 bin liraya 
çıkarabiliyor TÜBİTAK’tan 
aldığı teşviklerle. 

- Makalelere verdiğimiz 
teşviği geçen yıl revize 
ettik. En yukardaki yüzde 
beşlik dergide yayın 
yaparsanız makale başına 
beş bin lira veriyoruz. 

- Kendi uçağımızı, 
trenimizi, gemimizi 
yapabilmemiz için büyük 
projeler üretmemiz lazım.

- Bizim, artık 
departmanların beraber 
çalıştığı, sanayiyle 
ve kamuyla beraber 
çalıştığımız büyük takım 
projelerine ihtiyacımız var. 
Onun için 1003 projelerini 
çıkarttık. Burada limit, 
1001’lerin aşağı yukarı on 
katı. Bunun 2,5 Milyon 
Liraya kadar limiti var. 

Aramızdan Kopartılışının 15. Yılında

Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı’yı Andık
Evinin önünde arabasının üzerine konan 

bombanın patlaması sonucu 15 yıl önce 
kaybettiğimiz Üniversitemiz İletişim Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 
21 Ekim 2014 tarihinde İletişim Fakültesi’nde 
düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Programda, metnini Işık Kansu’nun yazdığı, 
Mehmet Açıktan’ın yapımcılığını üstlendiği, 
seslendirmesini ise Jülide Gülizar ve Rüştü Asyalı’nın yaptığı “Yurtseverlik 
Öğretmeni” adlı film de gösterildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker konuşmasında Prof. Dr. Ahmet 
Taner Kışlalı’nın herkese eşit davrandığını, insan ilişkilerinde nezakete önem veren 
biri olduğunu vurguladı. 

Mehmet Ali Kışlalı da kardeşi Ahmet Taner Kışlalı ile olan ilişkisini 
anlattı.1950 ile 1960 yıllarına tanık olan Mehmet Ali Kışlalı, 2000’li yılların 
Türkiyesi ile 1950’li ve 1960’lı yılların Türkiye’sini karşılaştırdı.

Son konuşmayı ise Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın öğrencisi olan Işık 
Kansu yaptı. Konuşmasını 1990’lı yıllardaki aydın suikastlerine ayıran Işık 
Kansu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı 
cinayetlerinin faili meçhul değil faili belli cinayetler olduğunu ifade etti. İlk üç 
cinayetin peş peşe işlendiğini hatırlatan Işık Kansu, bu cinayetlerin dış politika 
ilişkilerini bozmamak için çözülemediğini savundu.

Lisansüstü tezlerini 
yazan öğrencilerin 

BAP Lisansüstü Tez 
Projeleri Destekleri için 
başvuruda bulunmalarını 
cesaretlendirmek 
amacıyla, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nde 
BAP Proje Değerlendirme 
Grubu üyeleri ve AB 
Projesi Genovate’in 
desteği ile bir atölye 

çalışması yapıldı. Prof. 
Dr. Çiler Dursun, Prof. 
Dr. İhsan Çiçek ve 
TÜBİTAK Uzmanı 
Esra Zuhal Bilir’in 
sunumlarının ardından, 

farklı alanlarda tez yazan 
33 katılımcı öğrencinin 
sorularıyla tamamlanan 
atölye çalışması, diğer 
fakültelerde de yapılmaya 
devam edecek. 

Lisansüstü Tezlere Yönelik BAP Destekleri İçin

Atölye Çalışması

Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü’nün 
2014-2015 öğretim yılının 
ilk dersini, 15 Ekim 
2014 tarihinde, Anayasa 
Mahkemesi önceki 
başkanlarından Yekta 

Yekta Güngör Özden’den
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Açılış Dersi

Güngör Özden verdi.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
Konferans Salonu’ndaki 
“Hukuk Devleti” başlıklı 
açılış dersine Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri 
ve öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi.
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Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalı 
tarafından düzenlenen 
uluslararası katılımlı 
interaktif ESASO Göz 
Hastalıkları Kursunun 
üçüncüsü 22-26 Eylül 
2014 tarihleri arasında, 
Ankara Tıp Fakültesi 
Vehbi Koç Göz 
Hastanesi’nin gelişmiş 
mikrocerrahi ve simülatör 
laboratuvarlarında ve 
ameliyathanelerinde başarı 
ile düzenlendi. 

Ülkemizden ve 
dünyanın değişik 
ülkelerinden katılan göz 
hastalıkları uzmanlarına; 
Avrupa’dan gelen ve 
Ülkemizdeki öğretim 
üyeleri tarafından (Prof. 
Dr. Emin Özmert, Prof. 
Dr. Figen Şermet, Prof. 
Dr. Cengiz Aras, Prof. 
Dr. Hayyam Kıratlı, Prof. 
Dr. İlknur Tugal Tutkun, 
Doç. Dr. Defne Kalaycı, 
Uzm. Dr. Numan Alp, 
Dr. Sibel Demirel, Dr. 

Paolo Lanzetta, Prof. 
Dr. Christian Prünte, Dr. 
Gabriela Burian) verilen 
çeşitli konferanslar, 
simülatör eğitimi, 
mikrocerrahi uygulamaları, 
üç boyutlu canlı cerrahi 
yayınları ile retina- vitreus 
hastalıkları alanında 
kapsamlı bir eğitim 
programı uygulandı. 

Kursun sonunda 
yapılan sınavlarda başarılı 
olan göz doktorlarına 
sertifika verildi. Bu 
şekilde alınan beş 
sertifikaya sahip doktorlar, 
Avrupa’da tanınan bir 
diplomaya da (Diploma 
of Specialist Superior 
in Ophthalmology) 
sahip olabiliyor. Bu 
diplomayı alan göz 
hastalıkları uzmanlarının, 
Üniversitemiz Göz 
Hastalıkları Kliniği’nin 
de içinde olacağı 11 adet 
farklı Amerika ve Avrupa 
merkezinde, burslu olanak 
üst ihtisas yapmaları 
mümkün oluyor.

Ankara Tıp ve ESASO İşbirliği ile
Göz Uzmanlarına Nitelikli Eğitim
ESASO Göz Hastalıkları Kursunun üçüncüsü 22-26 Eylül 2014 tarihleri 
arasında, Ankara Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz Hastanesi’nin laboratuvarları
ve ameliyathanelerinde düzenlendi. 

Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni

Merkezi İsviçre’de Bulunuyor
ESASO (European School for Advanced Studies 

in Ophthalmology) Göz Hastalıkları Okulu, göz 
doktorlarının mezuniyet sonrası klinik ve cerrahi 
eğitimlerini geliştirmek için kurulan ve İsviçre’deki 
Lugano Üniversitesi ile ilişkili bir kurum. Tüm 
dünyadaki göz hastalıkları uzmanlarının mezuniyet 
sonrası eğitimlerini geliştirmek için bilimsel araştırmaları 
destekliyor, toplantı ve seminerler düzenliyor, bilimsel 
yayınları organize ediyor. Dünya Oftalmoloji Topluluğu 
içindeki bilimsel bilgi birikimini artırarak, hastaların en 
iyi bir şekilde bakımını ve tedavisini amaçlıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı ve Vehbi Koç Göz Hastanesi’nin teknik 
donanımı ve bilimsel seviyesi bu okul tarafından 2011 
yılında akredite edildi ve beşinci eğitim merkezi olarak 
ESASO Okulunun sabit eğitim müfredatına girdi. Bu 
merkezin direktörlüğü ve bilimsel koordinatörlüğü, 
Ankara Tıp Fakültesi ve ESASO öğretim üyesi Prof. Dr. 
Emin Özmert tarafından yürütülüyor.
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Ani Kalp Durmalarına Karşı Sosyal Sorumluluk Projesi

Hayata El Veriyoruz
Sağlık Bakanlığı’nın 

himayesinde, 
Ankara Üniversitesi 
ve Resüsitasyon 
Derneği’nin katkılarıyla 
Türk Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Derneği 
tarafından yürütülen 
“Kalp Durmasında İlk 
ve Doğru Müdahale” 
temalı sosyal sorumluluk 
projesi, 16 Ekim 2014 
tarihinde Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası’nda düzenlenen 
toplantıyla kamuoyuna 
duyuruldu. Toplantıda 
ayrıca “Avrupa Kalbi 
Yeniden Çalıştırma Günü” 
ve “Dünya Anestezi Günü” 
etkinliği de düzenlendi. 

Türk Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Derneği 
Başkanı ve Ankara 
Üniversitesi  Kadın 
Platformu Başkanı 
Prof. Dr. Neslihan 
Alkış, bu projeyle, ani 
kalp durmasında doğru 
müdahaleyi toplumun 
her kesimine anlatmayı, 
öğretmeyi ve bu konuda 
farkındalık yaratmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Ani kalp durmasının, 
18 yaş ve üzerindeki 
her yetişkinde görülme 
ihtimali olan bir tablo 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Neslihan Alkış, “Ani 
kalp durmasının ne zaman 
başımıza geleceğini 
bilemeyiz. Bilmemiz 
gereken, yakınımızdaki 
bir kişinin başına bu 
sorun geldiğinde nasıl 
müdahale edeceğimiz ve 
ne yapmamız gerektiğini 
bilmemizdir. Çünkü 
doğru ve zamanında 
müdahaleyle, ani kalp 
durması yaşayan her 100 

hastadan 
50’sini 

hayata 
döndürmek 

mümkün” dedi.
Resüsitasyon 

Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Agah 

Çertuğ da kalp durduktan 
sonra beş dakikadan az 
bir süre içinde beyin 
hasarı meydana geldiğini, 
bu yüzden hemen temel 
yaşam desteği sunulması 
gerektiğini belirterek, 
Avrupa’da her yıl yaklaşık 
400 bin kişinin hastane 
dışında ani kalp durması 
yaşadığını ancak bunların 
yaşama dönüş oranının 
yüzde 10’dan az olduğunu 
belirtti. 

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk 
de bu kampanyanın çok 

önemli olduğunu, ani kalp 
durmasında insanı yaşama 
döndürmenin büyücülük 
gibi olduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Sibel Özkan ise 
toplumun her kesiminden 
gruplara ulaşmanın 
hedeflendiği eğitim 
çalışmalarında herkesten 
destek beklediklerini 
kaydetti.

Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Fuat Kantarcı da 112 
servislerini ne kadar 
arttırırlarsa arttırsınlar ilk 
beş dakika içinde bunların 
uçarak yetişemeyeceklerini 
belirterek, “Orada olan 
insanların hastaya ilk 
beş dakika içinde bilinçli 
müdahale etmesi lazım” 
dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1979 Yılı Mezunları

Marmaris’te Hasret Giderdiler

Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi 1979 mezunları, 17-19 

Ekim 2014 tarihlerinde Marmaris’te 
bir araya gelerek hasret giderdiler. 
Dönem mezunlarından Selami Kıbrıs, 
Ufuk Şekerci ve Mustafa Kurtuluş’un 
oluşturduğu organizasyon komitesi 
1979 mezunlarını biraraya getirmenin 
mutluluğundan büyük payı alırken, 
mezunlar da öğrencilik yıllarından 
başlayarak gelişen dostluklarını 
perçinledi.

Projeyle, ani kalp durmasında 
doğru müdahalenin toplumun her 

kesimine anlatılması, öğretilmesi 
ve bu konuda farkındalık yaratılması 

hedefleniyor.

Prof. Dr. Neslihan Alkış



Üniversitemiz 
Hizmetiçi Eğitim 

Koordinatörlüğü, 
Üniversitemizin çeşitli 
birimlerinde görev 
alan akademik ve 
idari personele verdiği 
eğitimlerin ardından şimdi 
de öğretim üyelerine 
yönelik “Eğiticilerin 
Eğitimi” programını 
gerçekleştirdi.

Dersler 10 Konuda
Toplam 34 saatlik 

programa katılan 60 
öğretim üyesine, eğitim-
öğretim yükümlülüklerini 
yerine getirirken 
gereksinim duyacakları 
becerilerle ilgili eğitim 
verildi. Öğretim 
üyelerine verilen program 
kapsamında Prof. Dr. 
Hayat Boz “Yetişkin 
Eğitimi”, Doç. Dr. 
Müge Artar “Öğrenme 
Psikolojisi”, Prof. Dr. 
Muharrem Özen “Eğitim 
Öğretimle İlgili Yüksek 
Öğretim Mevzuatı”, 
Prof. Dr. Nurettin Şimşek 
“Öğretimde Materyal 
Tasarımı”, Prof. Dr. F. 
Dilek Gözütok “Öğretim 
Yaklaşımları, Yöntem ve 
Teknikleri”, Yrd. Doç. 
Dr. Cem Babadoğan 
“Sınıf Yönetimi ve 
İletişim”, Prof. Dr. Nükhet 
Demirtaşlı “Ölçme ve 

Üniversitemiz Öğretim Elemanları

Mezuniyetten Yıllar Sonra
Hoca Karşısında

Değerlendirme”, Prof. Dr. 
Fatma Bıkmaz “Öğretim 
Programlarını Hazırlama”, 
Prof. Dr. Ayşen Apaydın 
ve Doç. Dr. Cemal Atakan 
“Akademik Danışmanlık 
ve OBS Uygulamaları”, 
Prof. Dr. Rıfat Miser 
“Yetişkin Eğitimi”, Prof. 
Dr. A. Ezel Esatoğlu 
“Bologna Süreci ve 
Eğitim Yeterliklerinin 
Belirlenmesi”, Prof. Dr. 
Hafize Keser “Öğretimde 
Materyal Tasarımı”, 
Prof. Dr. Nizamettin Koç 
“Ölçme ve Değerlendirme” 
ve Yrd. Doç. Dr. Berna 
Aslan “Bologna Süreci 
ve Eğitim Yeterliklerinin 

Belirlenmesi” konularını 
anlattı. 

464 Öğretim Elemanı 
Başvurdu

Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Kasım Karakütük, 
eğiticilerin eğitimi 
seminerlerinin öğretim 
üyeleri ve araştırma 
görevlileri için iki ayrı 
grup olarak planlandığını, 
bu seminerler için tüm 
öğretim elemanlarına 
yazı göndirildiğini, 464 
öğretim elemanının 
katılmak için istekli 
olduğunu ve başvuruda 
bulunduğunu, seminerleri, 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 
ile Hukuk ve Fen 
Fakültesi’nden öğretim 
elemanlarının vereceğini 
kaydetti.

Eğitimin başlangıcına 

katılarak öğretim üyelerine 
yönelik bir konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Erkan İbiş, iyi bir 
üniversite olabilmek, 
ülkemize, toplumumuza ve 
dünyamıza daha fazla katkı 
sağlayabilmek için mutlaka 
daha nitelikli olmak 
gerektiğini belirtti. Bu 
niteliğin öğretim üyesinden 
eğitime, araştırmalardan, 
yürütülen politikalara kadar 
değişik parametrelerde ön 
plana çıktığını kaydeden 
Prof. Dr. Erkan İbiş, 
“Yıllardır ders anlatıyoruz 
ama acaba bunu ne kadar 
bilimsel yapıyoruz. Bunu 
görme bağlamında önemli 
bir etkinlik bu. Bundan siz 
kârlı çıkacaksınız ama en 
büyük kârı Üniversitemiz 
yaşayacak” dedi. 

12
Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni

Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İsmail Güven
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Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde 

21-24 Ekim 2014 
tarihleri arasında ilk kez 
“Macaristan Tanıtım 
Günleri” etkinliği 
düzenlendi.

Fakülte’nin ilk 
akademik birimlerinden 
olan Hungaroloji Anabilim 
Dalı öğrencileri ve öğretim 
elemanlarının katılımları 
ve emeği ile Fakülte’nin 
tarihî misyonuna yaraşır 
bir şekilde gerçekleştirilen 
bu geniş kapsamlı 
etkinliğe üç gün boyunca 
ev sahipliği yapan 
Fakülte Dekanlığı, fizikî 
mekan ve teknik destek 
sağladı. Ayrıca etkinlik 
çerçevesinde ülke tanıtımı 
konusunda Macaristan 
Ankara Büyükelçiliği 
ve Balassi Enstitüsü de 
katkıda bulundu.

DTCF “Macaristan 
Tanıtım Günleri” 
Etkinliği 21 Ekim 2014 
tarihinde Muzaffer 
Göker Salonu’nda  
saygı duruşu ve iki 
ülke milli marşlarının 
dinlenmesinin ardından 

Hungaroloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Naciye Güngörmüş’ün 
açılış konuşmasıyla 
başladı, ardından DTCF 
Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Kenan Bilici, Ankara 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Elmalı ile Türkiye’de 
yeni göreve başlayan  
Büyükelçi Gábor Kiss’in 
açılış konuşmalarıyla 
devam etti. Etkinlikler 
kapsamındaki “Türkler 
ve Macarlar” başlıklı 
konferansta Yrd. Doç. Dr. 
Sevgi Can Yağcı Aksel 
“Türk Basınında 1956 
İhtilali”,  Araş. Gör. Ayşe 
Öz “Türk Şiirinde 1956 
Macar İhtilali”, Yrd. 
Doç. Dr. İsmail Doğan 
“Pál Sokağı Çocukları”, 
Dr. Edit Tasnádi “Nazım 
Hikmet Macaristan’da”, 
Yrd. Doç. Dr. Erdal 
Çoban “Tibor Halasi 
Kun, Türkiye’de Bir 
Macar Türkolog”, 
Dr. Éva Kincses-
Nagy “Türkolojinin 
Yardımcı Dalı Olarak 
Hungaroloji”, Dr. Tarık 

Demirkan “Macar 
Kimliğinin Oluşmasında 
Doğu ve Batı Kültürünün 
Etkisi”,  Yrd. Doç. Dr. 
Yasemin Altaylı “Son 
Sefer: 1566 Zigetvar 
Seferi ve Kanuni’nin 
Ölümü Üzerine Yeni 
Bir Tartışma” adlı 
bildirileri sundu. Aynı gün 
öğleden sonra ise Farabi 
Salonu’nda  Prof. Dr. 
Naciye Güngörmüş’ün 
“1956 Olaylarının 
Toplumsal ve Sanatsal 
Boyutu” adlı sunumunun 
ardından “Özgürlük ve 
Aşk” adlı Macar filminin 
gösterimi yapıldı.

DTCF’deki 
“Macaristan Tanıtım 
Günleri” etkinliği 22 Ekim 
2014 tarihinde Farabi 
Fuayesi’nde saat 10.00.-

16.00 arasında devam 
etti. Burada gün boyunca 
Macar el sanatlarından 
çeşitli örnekler sergilendi; 
aynı zamanda “Macar 
İcatları” ile Macaristan 
Afiş Sergisi, DTCF 
Hungaroloji mensuplarının 
yayımlanmış eserlerine yer 
verildi; Macar mutfağından 
örnekler etkinliğe 
gelenlere ikram edildi. 
Balassi Enstitüsü’nün 
finanse ettiği Mentés 
Másként  Trió halk müziği 
grubu da bir yandan Macar 
halk müziğinden seçilmiş 
eserleri seslendirirken 
diğer yandan öğrencilere 
halk dansı figürlerini de 
gösterdi.

“Macaristan Tanıtım 
Günleri” etkinliğinin 
DTCF’deki son  gününde, 
24 Ekim tarihinde, 
Hungaroloji Anabilim 
Dalı öğrencileri 
arasında Macarca 
şiir okuma yarışması 
düzenlendi, katılan 
öğrencilere Macaristan 
Büyükelçiliği’nden 
gönderilen çeşitli kitaplar 
armağan edildi.

Prof. Dr.
Naciye Güngörmüş

Hungaroloji 80. Yaşına Girerken:

DTCF’de “Macaristan 
Tanıtım Günleri” 

Etkinliği



Emin Özdemir 

OKUMANIN 
BÜYÜSÜ

Güneşli, hüzünlü 
bir sonbahar günü. 
Kuğulu Park’taki 

bankların birinde  
iki genç oturuyor yan 

yana. Gençlerden biri, kız 
olanı, tırnaklarının boyasına 
bakıyor. Dalgın bir hali 
var, sanki bir şeye üzülmüş 
gibi. Erkekse kitap okuyor. 
Yüzünde belli belirsiz bir 
gülümseme. Bir ara okuduğu 
kitaptan başını kaldırıyor, 
kıza dönüyor: “Bak,dinle” 
diyor, “sana ne okuyacağım?” 
Sonra elindeki kitaptan, 
Cemal Süreya’nın Sevda 
Sözleri’nden, şu dizeleri 

Gülten Dayıoğlu

UMUDUM 
PEKİŞTİ.....

27 Ekim 
2014 tarihinde 

ÇOGEM Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı  

yarışmasına katılan eserleri 
değerlendirmek üzere, 
Ankara Üniversitesi’nde  
toplandık.

Elli yılı aşkın bir süredir 
kalemimi çocuk ve gençlere 
adadığım için, bu alanda 
ortaya çıkan her gelişme, 
sevinç, umut ve coşkularımı 
tetikliyor.  Örneğin: Ankara 
Üniversitesi’nde, Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Merkezi 
“ÇOGEM”in  kurulması, 

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Roman Yarışması Sonuçlandı
Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 

(ÇOGEM); edebiyat yapıtlarının çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerindeki yerini, bilimsel bir 
anlayışla kamuoyu ile paylaşmak; ülkemizde okuma kültürü konusunda duyarlılık oluşturmak; sanatçıları ve 
bilim insanlarını nitelikli yapıtlar vermeye özendirmek amacıyla düzenlediği 2014 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Roman Yarışması sonuçlandı. 

Muzaffer İzgü, Gülten Dayıoğlu, Yalvaç Ural, Adnan Binyazar, Emin Özdemir, Prof. Dr. Selahattin 
Dilidüzgün ve Prof. Dr. Sedat Sever’in Seçici Kurul Üyesi olduğu yarışmada, Behiç Ak’ın “Yaşasın Ç. Harfi 
Kardeşliği” adlı yapıtı, 2014 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Roman Ödülü’ne değer görüldü. 

Seçici Kurul Üyeleri, Cumhuriyetin ilk Üniversitesi Ankara Üniversitesi’ne, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’e ve 
ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever’e teşekkürlerini ilettiler.

Seçici Kurul Üyelerinin Yarışma Hakkındaki Görüşleri...
bu kurumun,  Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı alanına 
yaptığı yararlı ve anlamlı 
hizmetlerin, girişimlerin, 
Rektörlük düzeyinde destek 
görmesi vb.

Çocuk ve gençler, 
ulusumuzun temeli. Nitelikli 
çocuk ve gençlik edebiyatı 
ürünleri ise, çocuk ve 
gençlerde, zihinsel, ruhsal, 
duygusal, dilsel ve sosyal 
yönden çok önemli temeller  
oluşturuyor. Bu bilinçle 
kurulan ÇOGEM, bu 
temellerin, gelişip, pekişip, 
yaygınlaşıp yüceltilmesini  
sağlamayı hedef edinmiştir. 
Bu hedefe doğru yol alış, 
çocuk ve gençlik edebiyatına 
sürekli ivme kazandırıyor.

Geçmişte çocuk 
edebiyatının yok sayıldığı 
dönemlerin tanıklarındanım. 
Bu bağlamda, Üniversite  
çatısı altında kurulan 
ÇOGEM’in, Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatına bundan 
böyle de çok güçlü bir 
destek olacağına yürekten 
inanıyorum..

ÇOGEM’in kuruluş 
aşamasında, Prof. Dr. Sedat 
Sever’in, özverili ekibi ve 
dönemin yöneticilerinin, 
hep birlikte yaşadıkları nice 
sıkıntıları anımsadıkça, emeği 
geçenleri, içten içe saygıyla 
selamlamaktan kendimi 
alamıyorum.

Kurumun ilk Çocuk 
Romanı yarışmasının  sonuç  

aşamasında, Sayın Rektör 
Prof. Dr. Erkan İbiş’in,  
bizlerle aynı coşkuyu 
paylaşması ve zarif ev 
sahipliği de umutlarımı 
pekiştirmekte...

ÇOGEM ve etkinlikleri, 
çocuk edebiyatı  
yolculuğunda, kilometre 
taşı olarak tarihe geçecektir. 
ÇOGEM’in vereceği ilk 
“Çocuk ve gençlik edebiyatı 
roman ödülü”nde, seçici 
kurul üyesi olarak görev 
almanın sevincini yaşıyorum.  
Özenle ve titizlikle seçilen 
nitelikli eserlerin, Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatına 
örnek olacağına yürekten 
inanıyorum.

okuyor: Öyle sevdim ki seni 
/ Öylesine sensin ki! / Kuşlar 
gibi cıvıldar / Tattırdığın 
acılar… Bu dizeler birden  
değiştiriyor kızı. Durgunluğu 
uçup gidiyor, ışıltılı gözlerle 
bakıyor yanındakine. 

Okuma böyledir işte… 
Değiştirici, büyüleyici bir 
gücü vardır. Hangi yaşta 
olursak olalım, haz alarak 
okuduğumuz bir roman, 
öykü anlatı ya da şiir 
etkiler bizi, yaşamımızı 
zenginleştirir; yeni yaşamlar 
katar yaşamımıza.. Algılama, 
kavrama yetimizi besler, 
keskinleştirir. Dış dünyayı, 
başkalarını daha iyi  
anlamamızı sağlar. Diyelim 
ki Dostoyevski’nin Suç ve 
Ceza’sını okuyoruz. İnsan 

ruhunun derinliklerinde 
dolaşır, acıyı tanırız. Oğuz 
Atay’ın Tutunamayanlar’ı 
bizi, yaşam yolumuzu çizen 
etkenlerle yüz yüze getirir. 
Böylece kendimizi de tanırız. 
Diyeceğim her yazınsal 
yaratı, duygu dünyamızın 
sınırlarını genişletir.

Yalnızca duygu 
dünyamızı mı? Düşünce 
dünyamızı da. Okuma, 
türlü etkenlerin doğamıza 
vurduğu  prangaları kırar, 
özgürleştirir bizi. Ne diyordu 
Thomas Jefferson: Özgür 
insan okuyan insandır. 
Çünkü bilgisizliğin, kör 
inançların ve saplantıların 
her türlüsünü yenen bir 
güçtür okuma… Ne var ki 
burada “okuma” sözcüğü, 

“okuryazar” anlamında 
kullanılmıyor. Okuryazarlık 
ayrıdır, “okurluk” ayrı…  
Okur, okuma yazma 
becerisini sürekli kullanmayı 
alışkanlık haline getirendir, 
okumadan edemeyendir. 
Biz çocuklarımızı okuryazar 
kılıyor, ama okur katına 
çıkaramıyoruz. Baş 
sorunumuz budur. Okurluğun 
tohumları da çocukluğun 
toprağında yeşerir. 
Analara babalara hep şöyle 
demişimdir: “Çocuklarınıza 
kat, yat ya da bankada yüklü 
bir hesap bırakacağınıza 
onlara okumayı sevdirin.” 
Okuma, onları iyi insan, iyi 
yurttaş kılar…Böylesine 
büyülü bir gücü vardır…        
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Adnan Binyazar

KİTAPLA VAR 
OLMAK

Her canlı 
yaşam sürecinden 

geçer. Bu süreç 
verimli kılınırsa 

yaşamak anlam kazanır. 
İnsan neyi yapıp neyi 
yapamayacağını anlayıp, 
kimsenin yapamadığını 
yapma gücüne erişince 
uygarlaştı. Onu bu aşamaya 
getiren, insanlığın belleği 
sayılması gereken kitaptır. 

Kitap, insana düşünce, 
duyumsama tarlalarının 
geniş alanlarını açmıştır. 
Bu tarlaları bilgiyle 
yeşertmeyenlerin, çorak 
tarlaların kuru bitkisinden 
farkı yoktur.   

Descartes, “İyi kitapları 
okumak, geçmiş yüzyılların 
en güzel insanlarıyla sohbet 
etmeye benzer,” diyor. 
Geçmişten geleceğe uzayan 
yola beyninde kitapla 

koyulmuştur insanlık. 
Kitap, beynin varlığını 
sonsuz kılan can suyudur. 
Kitapla beslenmeyen beyin, 
kafatasının içinde eylemsiz 
bir et yumrusundan başka bir 
şey değildir.  

İnsan, kitapla birbiriyle 
kaynaştı, toplumsal bilinç 
kitapla doğdu. İnsanı ortak 
duyguda, düşüncede, ruhta 
birleştirip ona bilinçli toplum 
ruhu aşılayan, kitaptır. 
Atalar boşuna “Söz uçar, 
yazı kalır,” dememişler. Söz 
birim alınırsa, düşünürlerden, 
bilginlerden, sanatçılardan 
toplum katlarına üç beş 
fıkra, bir iki anıdan başka 
bir şeyin kalmadığı görülür. 
Oysa onların yazdıkları, 
bugün her an elimizin 
altında, gözümüzün 
önünde, belleğimizin derin 
gözeneklerindedir.   

Söz kitaptan açılırken, 
John Donne’ın dört yüzyıl 
önce yazdığı “Çanlar Kimin 
İçin Çalıyor?” başlıklı 

unutulmaz şiirini anmadan 
geçemiyorum:  

Hiç kimse bir ada değildir.
Ne de bütünüyle kendisi,
Her insan kıtanın bir 
parçasıdır,
Gövdenin bir bölümü;
Bir toprak parçası deniz 
tarafından alıp götürülse,
Avrupa azalır.
Tıpkı haritadaki burun 
gibi,
Tıpkı senin veya bir 
arkadaşının sahip olduğu 
mülk gibi;
Bir insanın ölümü de beni 
azaltır,
Çünkü ben insanlığın 
kendisinde içeriğim,
Öyleyse asla haber 
gönderip sordurma
Çanlar kimin için çalıyor 
diye;
Onlar senin için çalıyor.

     (Çeviri: Mustafa Güresti)

Hücrelerden oluşan 
beden ne ise, birey-toplum 

bütünlüğü de odur. Adaların, 
kıtaların bir parçası olduğu gibi, 
birey de toplum denen kültürel 
varlığı bütünleyen en küçük 
birimdir. Şair, bireyi “insanlığın 
içeriği” sayarak dile getiriyor 
bunu. Bu, bizi şu sonuca 
vardırır: Bir ülkede birey 
sağlamsa toplum da sağlamdır. 
Sağlamlığın değişmez ölçüsü 
de, insanı bilgiyle donatmaktır. 
Bunu da ancak güçlü kültürel 
kurumlar sağlar. 

1940’larda Hasan-Âli 
Yücel’le başlatılan dünya 
klasiklerinin çevirileri, 
ilkeleri sarsılmaz, ödünsüz 
bir aydın kuşağı yetiştirmiştir. 
Çevremizde birçok olumsuz 
gelişmeye karşın Türkiye 
bugün ayakta kalabiliyorsa, 
bunun temelinde, geniş alanlı 
bu okuma aydınlanması 
aranmalıdır. Ankara 
Üniversitesi bünyesinde 
artık kurumlaşan ÇOGEM, 
o aydınlanma döneminin 
çağımızda yeniden filiz 
vermesidir. 

Prof. Dr. Selahattin 
Dilidüzgün

ÇOCUK 
VE SANAT 
EĞİTİMİ

Edebiyat 
ve sanat eğitimi 

duyarlı birey 
yetiştirmenin en önemli 
araçlarından biridir. Edebiyat 
ve sanat aynı zamanda başka 
hiçbir yolla anlatılamayanın 
anlatım aracıdır bir bakıma. 
Bunun için sanatçılar öznel 
bir yoğuruş biçimiyle kendi 
çerçevesinden dünyaya, 

insanlara, olaylara ve 
olgulara ilişkin eleştirel bir 
düşünceyi yine insan için 
ortaya koyarlar yapıtlarıyla.

Sanat gerçekte insanlar 
için olduğuna göre, insanın 
sanat ve edebiyat ile ilintisini 
kuracak olan alan da sanat 
ve edebiyat eğitimidir. Böyle 
bir eğitimden beklenilen, 
insanların dünyaya ilişkin 
soyut ve öznel yargılar 
içeren bu alan ile iletişim 
kurabilmelerini sağlamaktır. 
Edebiyat eğitimine bu denli 
önemli bir anlam yükledikten 
sonra okul türü öğrenmeye 

gerçekte büyük iş düşüyor 
demektir. Başka deyişle orta 
ve yükseköğrenimi bitiren 
bireylerin edebiyat ile ve 
sanatsal anlatıyla iletişim 
kurabilen, kendi gerçeğine 
ilişkin oluşturulan bu tartışma 
platformuna etkin olarak 
katılabilmesi gerekir. 

Bütüncül olarak 
baktığımızda çocuk 
edebiyatını edebiyat ve 
sanat eğitimi bağlamından 
soyutlamak olanaksızdır. 
Çünkü çocuk henüz okuma 
deneyimi bile olmayan bir 
varlıkken çocuk edebiyatı 

ürünleri ilkin onda 
çizginin ve resmin anlatım 
olanaklarından yararlanarak 
duyarlılık oluşturmaya 
başlar. Görsel uyaranlar daha 
sonraları sözel uyaranlarla 
da birleşerek çocuğun 
bilişsel ve dilsel gelişimine 
olduğu kadar toplumsal ve 
kişilik gelişimine de büyük 
katkılar sağlayacaktır. Okuma 
kültürü edinerek büyüyen 
bir çocuğun düşünsel tüm 
süreçleri eşgüdüm halinde 
gelişirken dünyaya sıradan 
insana göre farklı anlamlar 
yükleyeceği de son derece 
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açıktır. Bu nedenle ilk 
çocukluk döneminden 
başlayarak çocuğun nitelikli 
ve sanatsal anlatımlarla 
oluşturulmuş kitaplarla 
buluşması, onun daha 
nitelikli düşünen bir birey 
ve iyi bir okur olmasının 
önkoşuludur. 

Okul türü öğrenmenin 
yanı sıra nitelikli çocuk 
kitaplarıyla büyüyen bir 
çocuğun okuma alışkanlığı, 
eleştirel okuma becerisi ve 
okuma kültürü geliştikçe 
yaşamı da daha bütüncül 
olarak kavraması, duygu ve 
düşüncelerini yönetebilmesi 
kolay ve anlamlı olacaktır. 
Bu nedenle sanatçı bakış 
açısıyla oluşturulan çocuk 
kitapları sağlıklı bir toplumun 
gerçekten de önemli kültür 
ve eğitim alanlarından biri 
olarak görülmelidir. Okuyan 

veya okuma kültürü çağdaş 
bir anlayış çerçevesinde 
gelişen bireylerden oluşan bir 
toplum yapısında düşünen, 
düşünebilen sağlıklı bireyler 
ile demokrasi kültürünün 
yerleşeceği de açıktır. Bu 
bakış açısıyla nitelikli okur 
yetiştirme sorumluluğu 
öncelikle nitelikli çocuk 
yazarlarına ve kitaplarına 
bağlıdır demek doğru bir 
saptama olacaktır.    

Ülkemizin en eski 
ve köklü bilimsel 
kuruluşlarından biri olan 
Ankara Üniversitesi kurduğu 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇOGEM) ile çocuk 
edebiyatının ülkemizde 
gelişmesi için gerçekten de 
önemli bir adım attı. ÇOGEM 
düzenlediği bilimsel etkinlik 
ve yayın çalışmalarıyla 

yalnızca yükseköğretim 
öğrencilerine, öğretmenlere 
ve alanda çalışan öğretim 
üyelerine hizmet vermiyor 
aynı zamanda internet erişimi 
aracılığıyla üniversitelerin 
amaçlarından biri olan 
topluma hizmet görevini 
yerine getirerek en uzak 
köşelerdeki öğrencilere, anne 
babalara ve öğretmenlere de 
ulaşmaktadır. 

Bu yıl ilk kez çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanında 
düzenlenen roman yarışması 
ÇOGEM’in bu alandaki 
çalışmalarından en yenisi. Bu 
yarışmanın amacı ÇOGEM 
Müdürü Sayın Prof. Dr. 
Sedat Sever’in de belirttiği 
gibi, “edebiyat yapıtlarının 
çocuk ve gençlerin gelişim 
süreçlerindeki yerini bilimsel 
bir anlayışı önceleyerek 
kamuoyuyla paylaşmak, 

ülkemizde okuma kültürü 
konusunda duyarlılık 
oluşturarak sanatçıları ve bilim 
insanlarını nitelikli yapıtlar 
vermeye özendirmektir”. 
Yarışmaya birbirinden değerli 
çok sayıda yapıtın katılması 
da yayıncı ve yazarlarımızın 
ÇOGEM’in bu etkinliğine 
verdiği önemi göstermektedir.  
Bu gerçek de yarışmanın 
amaca ulaştığının bir göstergesi 
olarak algılanmalıdır. 

Bu tür başarılı adımlar 
ülkemizin ve çocuklarımızın 
geleceğine adanmış kutsal 
birer emek örneğidir. Başka 
bilimsel kuruluşlarımızın 
da bu tür örnek çalışmaları 
gerçekleştireceğine olan 
inanç ile Ankara Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan 
İbiş’i ve ÇOGEM Müdürü 
Sayın Prof. Dr. Sedat Sever’i 
yürekten kutluyorum.

Muzaffer İzgü

ÇOCUK OKURU 
OLMAYAN BİR 
TOPLUMUN 
YETİŞKİN 
OKURU OLMAZ

Adana’da çok 
yoksul bir evde doğdum. 

Babam bazen günlük işlerde 
çalışırdı, bazen garsonluk 
yapardı, bazen de sokaklarda 
bir şeyler satardı. Adana’ya 
ilk gecekonduyu yapan 
babamdır. O bir odacık, bizim 
her şeyimizdi. Hatta banyo da 
orada yapılırdı. Annem beni 
leğende yıkardı. Geceleri 
de yer yatağına bardak gibi 
dizilirdik. Kaç kişiye bir 
yorgan! Üşüyünce o çeker 
bu çekerdi. Kim hasta, 
kim çok üşüyorsa annem, 
tembel kedimiz Tekir’i onun 
üzerine koyardı. Tekir orada 
sabaha dek hırıl hırıl uyur, 
altındakini ısıtırdı. 

Damdaki çinko, eskiciden 
alındığı için yer yer delikti. 
Babam o delikleri mumla 
tıkardı ama Adana’nın 
sıcak sonbaharı o mumları 
eritirdi. Gecenin yarısı 
yağmur yağdığında, damla 
gelir benim burnumu 
bulurdu. Fısıltıyla annemi 
uyandırırdım. Herkes kalkar 
bulduğumuz taşı, tencereyi, 

tavayı yağmur suyunun altına 
koyardık. 

Şubat ayında evimizde 
kömür kalmazdı. Alacak 
para yok! Biz kardeşler 
ders çalışırken ısınmak için 
birbirimize kaş göz eder, 
birden ayağa fırlar, kol kola 
girer, bir oyana, bir buyana 
Kızılderili dansı yapardık 
ufacık odada…

Yağmurlu günlerde 
“Nedim” adlı bir arkadaşımın 
evine giderdim. Daha 
doğrusu o bana acır, “Gel, 
ısın, kurun, dersini yap. Belki 
yağmur diner, öyle evine 
gidersin” derdi. Ama bir 
gün beni götürmedi. Çünkü 
ablasının nişanı varmış, ev 
kalabalıkmış. Bana bir yer 
tarif etti: 

“Şuradan git, şuradan 
dön, kocaman bina” diye…

Okuldan çıkınca annemin 
kalın kumaştan elde ettiği 
çantamı omuzuma astım 
koşa koşa bu yapıyı aramaya 
başladım ve buldum. 
Nedim’in bana söylediği 
yer Adana Halkevi idi, onun 
kütüphanesiydi. 

Kapıdan içeriye 
sırılsıklam girdim. Oh yanan 
bir soba, sıcacık… Soba beni 
mıknatıs gibi kendine çekti. 
Burnumdan, kulaklarımdan, 
çenemden yağmur suları 

akıyordu. Tam sobanın 
yanına yaklaşmıştım ki bir 
gözlüklü amca önüme çıktı. 

“Sen niye geldin oğlum 
buraya?” dedi. 

“Üstümü başımı 
kurutmak için, ısınmak için 
amca. Sonra da ödevlerimi 
yapmak için amca” dedim. 

“Senin palton şemsiyen 
yok mu?” 

“Yok amca…” 
Meğer kütüphanenin 

müdürüymüş. Müdür amca 
benim ceketimi çıkardı, bir 
sandalye çekerek ona geçirdi, 
sobanın yanına koydu. Bir 
sandalye de benim için çekti. 

“Otur ısın, kurun 
çocuğum” dedi.

İşte o gün orada kitapla 
tanıştım. Eğer Adana 
Halkevi’nin Kütüphanesi 
olmasaydı, okuma 
alışkanlığımı daha ikinci 
sınıfta almamış olsaydım, o 
evden çıkarak bir Muzaffer 
İzgü olabilir miydim? O 
kitaplar bana düş kurmayı 
öğretti, düşünmeyi öğretti. En 
önemlisi soru sormayı öğretti. 

Okuyan çocuk düşünür, 
düşünen çocuk sorar. Soran 
çocuk artık o okumayan 
çocuk değildir! Yani artık o 
çocuk hiçbir zaman sürünün 
koyunu olmaz, birey olur.

İşte diyorum ki çocuk 

kitap okumalı. Okulöncesinde 
anne, baba okumalı, okumayı 
öğrenince de önüne kitaplar 
koymalı.

Okuyan çocuk paylaşır, 
güçsüzden yana olur, ülkesini 
çok sever, doğaya sahip 
çıkar, Atatürk ilkelerinin 
savunucusu olur. Her zaman 
şunu söylerim: 

“Çocuk okuru olmayan 
bir toplumun yetişkin okuru 
olmaz.”

Annelere, babalara da 
şunu söylerim: 

“Örnek olun, siz de 
okuyun. Çocuk her zaman 
elimizde kitap görsün…”

Bu bakımdan ÇOGEM’i 
(Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi) çok seviyorum. 
Çocukların, gençlerin 
okuması için çalışıyor. Bu 
konuda Ankara Üniversitesi 
çalışanlarına da Rektörlüğe 
de teşekkür ediyorum. Başta 
Prof. Dr. Sedat Sever olmak 
üzere Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne 
de teşekkür ediyorum. 

Ve şu soruyu sormadan 
edemiyorum, 

Niçin ÇOGEM gibi 
kuruluşlar parmakla sayılacak 
denli az. Niçin öteki 
üniversitelerin ÇOGEM’i 
yok?
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Kuruluşunun 40. yılını 
kutlayan Bulgar 

Çevirmenler Birliği, 
“Çeviri Kuramına, 
Tarihine ve Eleştirisine 
Üstün Katkı Ödülü”nü 
Üniversitemiz Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Bulgar Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı öğretim 

Prof. Dr. Hüseyin Mevsim’e 

Çeviri Ödülü
üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Mevsim’in “Mejdu dva 
bryaga-İki Kıyı Arasında” 
adlı kitabına verdi.

Öğretim üyemizin 
şimdiye dek Bulgarcadan 
Türkçeye ve Türkçeden 
Bulgarcaya 30’un 
üzerinde çeviri kitabı 
yayımlandı.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, “Eğitimde Yaratıcı 

Drama” başlıklı telif kitabıyla, ünlü eğitimbilimci Nafi 
Atuf Kansu anısına verilen özendirme ödülünü kazandı. 
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, aynı eserle TÜBA Sosyal 
Bilimler alanında da mansiyon kazanmıştı. 

Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’e 

Özendirme Ödülü

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel 
Ortaokulu’nda (ANKÜ Koleji) seçmeli 

görsel sanatlar dersini alan 6. sınıf öğrencileri, 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamındas yaşlı 
bakım evinde yaşayan büyüklerimize kitap 
okuma saati düzenleyerek ve onlarla birlikte 
sohbet ederek ziyaretlerini gerçekleştirdiler. 

Anılarını, deneyimlerini paylaşan 
büyüklerimiz bu güzel ziyaretten çok 
memnun kaldıklarını ve yakın ilgilerinden 
dolayı duyarlı öğrencilerimize teşekkür 
ederek duygularını belirttiler.

ANKÜ Koleji Öğrencileri Yaşlıları Ziyaret Etti

Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Biyofizik 

Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Belma Turan’a, 
International Academy of 
Cardiovascular Sciences 
(IACS) tarafından 8-11 
Ekim 2014 tarihleri 
arasında Lake Balaton, 
Macaristan’da düzenlenen 
“European Section 
Meeting of IACS” bilimsel 
toplantısında temel 

Prof. Dr. Belma Turan’a Uluslararası Ödül
kardiovasküler bilimleri 
alanında yaptığı nitelikli 
çalışmalar ve editörlüğünü 
yapmış olduğu “Diabetic 
Cardiomyopathy: 
Biochemical 
and Molecular 
Mechanisms” 
kitabından dolayı 
“IACS Award 
for Excellence in 
Cardiovascular 
Sciences” ödülü verildi.
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UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu tarafından 

2014 yılı, ölümünün 450. 
yılında Matrakçı Nasuh yılı 
ilan edildi.

Üniversitemiz Latin 
Amerika Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (LAMER), ünlü 
matematikçi, silahşör, 
tarihçi ve matrak sporunun 
mucidi olan Matrakçı 
Nasuh’un ve aynı zamanda 
Türkiye’nin Latin 
Amerika’da tanıtılması için 
bir proje hazırladı.

Dışişleri Bakanlığı, 
UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu, 
Ekvador San Francisco 
Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi LAMER  
işbirliği ile “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
Altın Çağı ve Matrakçı 
Nasuh” konulu proje 
gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında Ekvador’un 
başkenti Quito’da, 23 
Eylül 2014 tarihinde San 
Francisco Üniversitesi’nde, 
24 Eylül 2014 tarihinde 

Osmanlı’nın Ünlü Matematikçisi, 
Silahşörü ve Tarihçisi

Matrakçı Nasuh, 
LAMER ile 
Ekvador’da

ise Latin Amerika 
genelinde 11 
ülkede yerleşkeleri 
bulunan FLACSO 
Ekvador (Latin 
Amerika 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi)’nde 
konferanslar verildi ve 
Matrakçı Nasuh’a ait 23 
eserden oluşan bir minyatür 
sergisi düzenlendi.

“Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Altın 
Çağı ve Matrakçı Nasuh” 
başlıklı konferansta 
LAMER Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Necati Kutlu 
“Matrakçı Nasuh’un 
Hayatı ve Eserleri”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Tarihi ve 
Sanatları Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. 
Nusret Çam “Osmanlı 
Minyatür Sanatı ve 
Nasuh”, Latin Amerika 
Çalışmaları Anabilim 
Dalı öğretim elemanı Dr. 
Paulino Toledo “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Altın 
Çağı ve Kanuni Sultan 

Süleyman”, Latin Amerika 
Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Uzmanı 
Öznur Seçkin “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Altın 
Çağı’nda Harem ve 
Hürrem Sultan” konulu 
birer sunum yaptı. T.C. 
Quito Büyükelçisi Korkut 
Güngen ve Ekvador 
Dışişleri Eski Bakanı 
Fransisco Carrion Mena 
tarafından yapılan açılış 
konuşmalarında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Altın 
Çağı’na ve Türkiye’nin 
güncel önemine 
değinilerek, Türkiye’nin 
açılım politikası 
kapsamında Ekvador ve 
Türkiye ekseninde karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesi 
gereksinimi üzerinde 
duruldu.

Gerek Ekvador’un 
başkenti Quito’nun 
en önemli özel 
üniversitelerinden olan San 
Fransisco Üniversitesi’nde 
gerekse de FLACSO 
Ekvador’da düzenlenen 
etkinlikte öğrenci ve 
akademisyenlerin yoğun 
ilgisiyle konferanslara 
katılım oldukça yüksek 
oldu. Konferanslarda 
yapılan sunumlar 
çerçevesinde İspanyolca-
İngilizce çift dilli olarak 
hazırlanacak kitap, edisyon 
sürecinin sona ermesinin 
ardından Ekvador’da 
basılarak, Ekvador’un ve 
Latin Amerika ülkelerinin 
en önemli kütüphanelerine 
gönderilerek, bu bölgedeki 
İspanyolca literatür 
eksikliğini de giderecek.

Prof. Dr. Mehmet 
Necati Kutlu 
başkanlığındaki LAMER 
heyeti ile T.C. Quito 
Büyükelçisi Korkut 
Güngen, Ekvador’un 
önemli devlet üniversitesi 
Universidad Central del 
Ecuador (Ekvador Merkez 
Üniversitesi)’ni ziyaret etti. 

Ekvador Merkez 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fernando 

Ekvador’da Akademik İşbirliği
Sempertegui Ontaneda 
ile yapılan görüşme 
çerçevesinde iki üniversite 
arasında, Ekvadorlu 
akademisyenlere Ankara 
Üniversitesi’nde doktora 
yapma olanağı sunan bir 
anlaşma yapılması için 
çalışmalara başlanması 
konusunda görüş birliğine 
varıldı. Ekvador Merkez 
Üniversitesi’nde LAMER 
tarafından açılması 

tasarlanan bir Türk 
Kültürü ve Tarihi Kürsüsü 
kurulması konusunda 
anlaşmaya varıldı.

Rektör Fernando 
Sempertegui Ontaneda 

tarafından son derece olumlu 
karşılanan Kürsü kurulması 
konusunda da çalışmaların 
yapılabilmesi için gerekli 
hazırlıklara başlanması 
öngörüldü.
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İtalyan Dili Haftası’nın 
14’üncüsü bu yıl yine 

Üniversitemiz Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi 
İtalyan Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı’nın 
öncülüğünde kutlandı.

“İtalya 
Cumhurbaşkanı   
Himaye Ediyor”

İtalyan Dili Haftası 
nedeniyle düzenlenen açılış 
töreninde bir konuşma 
yapan Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Nevin 
Özkan, bu haftaların, 14 
yıldır geleneksel olarak 
İtalya Cumhurbaşkanı’nın 
himayesinde, İtalya 
Dışişleri Bakanlığı’nın 
girişimleriyle 
düzenlendiğini belirterek, 
“Gelenekselleşmiş bu 
kutlamalar Türkiye ve 
İtalya arasında uzun 
yıllardır var olan dostluk 
ve kültür ilişkilerinin en 
güzel örneklerindendir. 
Kültür, yıllara dayanan 
bu dostane ilişkilerin en 
temel taşıyıcısı olmuştur. 
Gelişen dünyada kültürün 
göz ardı edilmesi ya da 
ikinci planda yer alması 
düşünülemez” dedi.

“DTCF’ye Katkı 
Sağlıyor”

Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Leyla Uzun ise geleneksel 
olarak gerçekleştirilen bu 
etkinliğin, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nin, 

Tüm Dünyada Aynı Zamanda Gerçekleştirilen

İtalyan Dili Haftası Etkinlikleri
Üniversitemizde Düzenlendi

uluslararası kültür ve 
işbirliği alanındaki 
varlığına önemli bir 
katkıda bulunduğunu 
söyledi. 

“İtalyanca Dünyada 
4.-5. Sırada”

İtalya’nın Ankara 
Büyükelçisi Gianpaolo 
Scarante, İtalyan Dili 
Haftası’nın, tüm dünyada 
İtalya Büyükelçiliklerinin 
işbirlikleriyle düzenlendiği 
bilgisini verdi. Haftanın 
temel amaçlarından 
birinin, İtalyanca’nın, 
güncel gelişmeleri ve 
gereksinimleri dikkate 
alarak kullanımının 
daha da yaygınlaşmasını 
sağlamak olduğunu 
belirten Büyükelçi 
Gianpaolo Scarante, 
“İtalyan dilinin dünyadaki 
kullanım alanı 4-5. 
sırada yer almaktadır. 
Bunun temel nedeni 
ise İtalyanca’nın 
arkasında gerçekten 
de büyük bir kültürel 
birikimin olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

İtalyanca herkesin 
kullanabileceği bir 
dildir. Edebiyata, çağdaş 
sanatlara, görsel sanatlara, 
resim sanatına ya da 
futbola ilgi duyanlarla 
birlikte çağdaş pop 
müziğine ilgi duyanları 
buna dahil etmek gerekir” 

dedi. İtalyancaya gönül 
veren herkese teşekkür 
eden Büyülekçi Gianpaolo 
Scarante, “İtalyanca’nın 
daha da güncel kılınması, 
sizlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillenmesi 
yönünde çabalarımız 
devam edecektir” dedi.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nevin Özkan

Paneller, Yarışmalar, Film Gösterimleri
“Yeni Avrupa’yı Yazmak: Dijital Çağda İtalyan 

Yayıncılığı, Yazarlar ve Okurlar” temasında 20-
24 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Hafta 
kapsamında Prof. Dr. Çiler Dursun, yazar Adnan 
Özveri, şair Ahmet Telli, editörler Fethiye Çolak ve 
Konuralp İren ile Prof. Talat Halman’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “Dijital Çağda Yayıncılık” ve 
çevirmenler Alpay İzmirlier, Eren Cendey ile 
Özge Parlak ve Prof. Dr. Durdu Kundakçı’nın 
katıldığı “Avrupa’nın Ortak Mirası İtalyan Yazarlar: 
Türkçe’ye Çeviride Öneriler ve Değerlendirmeler” 
konulu panellerle, İtalyan Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı öğrencilerinin katıldığı çeviri 
yarışması, film gösterimi, Zürih Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Paola 
Gilardi’nin sunduğu “Dijital Çağda İtalyan 
İsviçresi’nde Edebiyat ve Yayıncılık: 
Şiirin Canlılığından Disiplinlerarası 
Ground Zera Dergisine” başlıklı 

konferans, öğrencilere yönelik ödüllü genel 
kültür testi ile Venedik 
ile İstanbul arasında 
1682 yılına zamanda 
yolculuğu konu edinen 
interaktif bir sunum 
gerçekleştirildi. 
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Üniversitemiz Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü ile 
TEMAS Emzirme ve 
Anne Sütü Gönüllüleri 
Derneği, tüm dünyada 
kutlanan ve emzirmeyi 
özendirmeye yönelik 
etkinliklerin düzenlendiği 
1-7 Ekim Emzirme 
Haftası nedeniyle, 1 Ekim 
2014 tarihinde “Emzirme 
Ekolojiktir” başlıklı bir 
panel düzenledi. Prof. 
Dr. Betül Ulukol’un 
moderatörlüğünü yaptığı 
panelde, Dr. Sema Özbaş 
“Türkiye’de Anne Sütü 
ve Emzirmenin Durumu”, 
Dr. Nazan Çakırer 
Çalbayram “Emzirmede 
Destek Gruplarının 
Önemi”, Prof. Dr. Canan 
Türkyılmaz “Emzirmede 
Destek Gruplarının 
Yaygınlaştırılması ve 
Sağlık Profesyonellerinin 
Rolü”, Uzm. Dr. Burcu 
Kayhan Tetik “Emzirme 
ve Anne Sütü İçin 
TEMAS”, Charlotte 
Codron “Anneden 

Emzirme Haftası Etkinlikleri

Anneye Destek Grupları 
Deneyimleri” ve Ayşe 
Mine Yüksel “Annenin 
Gözünden Emzirme 
Sürecinde Destek” başlıklı 
bildirileri sundu.

Törende bir konuşma 
yapan TEMAS Derneği 
Başkanı Melek Kılıç, 
bu haftanın seçilmesinin 
nedeninin, yılın 40’ıncı 
haftası olması olduğunu 
belirterek, “Bu hafta 
gebeliğin bitişini ve 
emzirmenin başlamasını 
temsilen seçilmiştir” dedi. 

Ebelik Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Sibel Erkal İlhan 
da bebek için ilk 6 ayda 
en yararlı besinin anne 
sütü olduğunu, emzirme 

sırasında anne ve bebek 
arasında çok ılık bir temas 
gerçekleştiğini, anne 
ve bebeğin, en verimli 
zamanlarını paylaştığını 
söyledi.

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Nurcan Yabancı ise 
ülkemizde bebeklere 
anne sütü verilme 
oranının çok güzel bir 
şekilde arttığını, bunun 
da sağlık personelinin 
çalışmalarından 
kaynaklandığını, bu sayede 
bebek ölüm hızlarının 
azaldığını belirtti.

Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Sibel A. Özkan 

da anne sütünü bebeklere 
en sağlıklı ulaştırma 
yönteminin emzirme 
olduğunu belirterek, “Anne 
sütü, yeni doğanın ihtiyacı 
olan tüm besin öğelerini 
içermektedir. Emzirme, 
anne sağlığı açısından da 
büyük önem taşımaktadır. 
Meme ve yumurtalık 
kanseri oluşum riskini 
düşürmekte, hatta ortadan 
kaldırmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından 
anne sütü konusundaki 
çalışmaları nedeniyle 
Dr. Sami Ulus Çocuk 
Hastanesi’nden Hemşire 
Seval Öztürk Kara ve Prof. 
Dr. Mustafa Yüksel’e plaket 
verildi.

Makam Sekreterleri Beypazarı’nı Keşfetti
Üniversitemizde 

görev yapan makam 
sekreterleri ile Rektörlük 
Özel Kalem çalışanları, 
25 Ekim 2014 tarihinde, 
Beypazarı Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Timur Gültekin’in 
ev sahipliğini üstlendiği 
etkinlikle Beypazarı’nı 
gezdi. 

Beypazarı Meslek 
Yüksekokulu adına Öğr. 
Gör. Ali Turan Bayram ve 
Uygulama Oteli Müdürü 
Aytekin Tiftikci’nin 
eşlik ettiği grup, Ankara 
Üniversitesi Beypazarı 

Meslek Yüksekokulu 
Uygulama Oteli’nde 
yaptıkları kahvaltının 
ardından tarihi çarşıyı 
gezip gümüş ve yöresel 
ürünlerden satın aldı.

Grup daha sonra 
Beypazarı Belediyesi’nin, 
Tarihi Taş Mektep 
Restoran’da organize 
ettiği yöresel ürünlerden 
oluşan öğle yemeğine 
katıldı. Beypazarı halkının 
konukseverliğinden, tarihi 
dokunun güzelliğinden ve 
yöresel tatlardan memnun 
kaldıklarını belirten grup 
akşam Ankara’ya döndü.

Doç. Dr. Sibel Erkal İlhan

Yılın 40. Haftası’nda Düzenlenen
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Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi 

öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Hilal Tunca, 
çalışmalarını son beş aydır, 
Avrupa’nın ünlü tarım 
enstitüsü INRA-UEFM 
Laboratoire Biocontrôle’de 
(Institut National de la 
Recherche Agronomique-
Unité Expérimentale 
Entomologie et Forêt 
Méditerranéenne) 
sürdürüyor. Temel alanı 
olan ‘Biyolojik Mücadele’ 
konusunda çalışmalar 
yürüten Yrd. Doç. Dr. 
Hilal Tunca, burada 
biyolojik mücadele konulu 
iki ayrı Avrupa Birliği 

Avrupa’nın Ünlü Tarım Enstitüsü

INRA’da Bir Ankara Üniversiteli

projesinde de (Palm 
Protect, SaveBuxus ) 
araştırıcı olarak çalışıyor. 
Proje çalışmalarının yanı 
sıra ülkemiz ormanları 
için önemli zarara 

neden olan Çam kese 
böceğinin (Thaumetopoea 
pityocampae) yumurta 
parazitoitlerinin etkinliği 
ve kitle üretimi üzerinde 
çalışmalarda da bulunan 

Yrd. Doç. Dr. Hilal 
Tunca, ayrıca biyolojik 
mücadelede önemli 
yumurta parazitoitlerinden 
olan 16 Trichogramma 
türünün farklı zararlılar 
üzerinde laboratuvar 
ve arazideki etkinlik 
çalışmalarına da katıldı. 

Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi, 

Ankara Üniversitesi Adli 
Bilimler Enstitüsü ve Adli 
Bilimciler Derneği, 23-
28 Eylül 2014 tarihleri 
arasında Türkiye’nin farklı 
illerinden kursiyerlerin 
katıldığı 60 saatlik “IV. 
Adli Diş Hekimliği 
Kursu” düzenledi. Kursta 
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı 
adli bilimler disiplinini, 
amaçlarını, kapsamını ve 
diğer disiplinlerle olan 
kesişim noktalarında doğan 
adli bilimlerin dallarını 
anlattı. Yaralar, KBRN 
yaralanmaları ve çapraz 
sorgu konularında da ders 
veren Prof. Dr. İ. Hamit 
Hancı, adli diş hekimliğinde 
yaraların, yaralanma 
çeşitlerinin önemini ve 
bunlara ek olarak çapraz 
sorgu ile bilirkişiliği anlattı. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Kılıçarslan, 

kanun ve yönetmelik 
düzeyinde diş hekimlerinin 
tabi olduğu hususları hem 
idari hem de adli bilimler 
açısından açıkladı.

Prof. Dr. Gürol Cantürk, 
hukuki açıdan otopsinin 
neden, ne zaman, kime 
ve kim tarafından hangi 
ölçütler çerçevesinde nasıl 
yapılması gerektiğini, 
adli toksikolojinin adli 
diş hekimliği ile olan 
yakın ilişkisini, ateşli 
silah yaralanmalarının 
özelliklerini paylaştı. 
Doç. Dr. Nergis Cantürk, 
Prof. Dr. P. Sema Aka ile 
yaptıkları ortak çalışma 
sonucunda geliştirdikleri 

infant ve fetuslarda 
kullanılan Aka-Cantürk 
tekniği ile dişlerde 
neonatal çizginin bu 
teknikte neden önemli 
olduğunu ve yaptıkları 
çalışmanın sonuçlarını 
sundu. Prof. Dr. Ayla 
Sevim Erol, antropolojik 
buluntuların diş hekimliği 
ve antropoloji açısından 
nasıl değerlendirilmesi 
gerektiğini örneklerle 
açıkladı. Prof. Dr. P. 
Sema Aka, zehirlenme 
çeşitlerinin türlerine 
göre ağızda ve dişlerde 
oluşturduğu değişiklikleri, 
renklenmeleri anlattı. 
Ayrıca yaşa ve cinsiyete 

göre ağız, çene ve dişlerin 
durumunu, bunları 
saptamanın yöntemlerini 
anlatan Prof. Dr. P. Sema 
Aka, insan ısırık izlerinin 
meydana getirdiği şekilleri, 
oluşturdukları ekimoz ve 
yaraları, ısırık şekillerinin 
cinsiyete ve diş yapısına 
göre oluşumunu ve bunların 
incelenmesinde kullanılan 
yöntemleri anlattı. Prof. Dr. 
Ufuk Togar Memikoğlu, 
bebeklerde, çocuklarda 
ve yetişkinlerde grafilerin 
nasıl olması gerektiğini ve 
bu sonuçlardan yaş tayini 
metodunu örneklerle anlattı. 
Dr. Yeşim Doğan, dişlerden 
DNA eldesini anlattı.

Diş Hekimliği Fakültesi, Adli Bilimler Enstitüsü ve Adli Bilimciler Derneği

Adli Diş Hekimi Yetiştiriyorlar



Üniversitemiz Çevre 
Koordinatörlüğü, 

Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve Mühendislik 
Fakültesi işbirliğiyle, 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
UNDP’nin de hibe proje 
desteği ile Gölbaşı 50’nci 
Yıl Yerleşkesi’nde enerji 
verimliliği laboratuvarı 
kuruldu.

Türkiye’de ilk kez 
bir üniversitede kurulan 
bu laboratuvar sayesinde 
elektrikli ev aletlerinin 
enerji verimlilikleri 
ölçülebilecek. Laboratuvar, 
hem KOBİ’lere hizmet 
verecek hem de farkındalık 
yaratacak bir uygulama 
ile ilgili alanda mezun 
olacak öğrenciler için 
enerji verimliliği derslerine 
ev sahipliği yapacak. 
Vatandaş, “Satın aldığım 
her A ++ sınıfı ürünün 
elektrik faturama olumlu 

Ev Aletlerinin Enerji Verimliliği 
Üniversitemizde Test Edilecek

Türkiye’de İlk:

Son birkaç 
yıldır ilkbahar 

ve sonbahar 
aylarında Ankara 
Üniversitesi’nin 
Tandoğan 
ve Dışkapı 
Yerleşkeleri’ne 
konuk olan 
yeşil papağanlar 
bugünlerde yeniden 
görülmeye başlandı. 
Ankara içindeki en 
yeşil alanlara sahip 
Ankara Üniversitesi yerleşkelerinin tür çeşitliliğine 
zenginlik katan papağanlar, ağaçlardaki tohumları 
yiyerek besleniyorlar.

Yeşil Papağanlar
Yeniden Konuğumuz 

yönde yansıyor mu?” 
sorusuna cevabı bu 
laboratuvarda bulacak. 
Örneğin A++ enerji sınıfı 
olan bir ürünün, A enerji 
sınıfı ürüne göre yüzde 40 
daha az enerji harcadığını, 
kendi elektrikli eşyasının 
testiyle anlayabilecek. 

Merkez ile hem 
üniversite bünyesinde 
“Elektrikli Ev Aletlerinde 
Enerji Verimliliği” üzerine 
bilimsel araştırmalar 
artacak hem de 
Ankara’daki firmalara bu 
konuda bilimsel araştırma 
desteği sağlanacak. Bu 

anlamda Araştırma Merkezi 
ve Laboratuvar, tasarlanan 
enerji verimliliği derslerine 
olduğu kadar bölgedeki 
KOBİ’lere de ürünlerini 
test ettirebilmeleri için 
olanak sunacak.

Laboratuvar, öncelikle 
elektrikli fırınlar ve 
buzdolapları gibi eşyalar 
için test olanakları 
ile donatıldı, yakın 
gelecekte ise farklı ürün 
gruplarının da enerji 
verimliği testlerine olanak 
sağlayabilecek şekilde 
tasarlandı. Laboratuvarın 
açılış konferansında 

konuşan Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nden 
sorumlu Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayhan Elmalı, 
enerji verimliliğinin 
sürekli olması halinde 
ülke ekonomisine gelecek 
katkıya dikkat çekti. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu 
da bu proje ile ilk defa 
üniversitelerde bir enerji 
verimliliği laboratuvarının 
kurulmasının önemine 
değindi. Erdal Çalıkoğlu, 
Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümünde 
açılan Enerji Verimliliğine 
Giriş dersi ve laboratuvarı 
kapsamında enerji 
verimliliği konusundaki 
farkındalığın gelecek 
kuşaklara aktarılmasının 
önemine dikkat çekti.
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DASK’tan Ödül
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), 

21 ülkedeki üniversite öğrencilerine yönelik 
“Depremde evin hasar görürse nereye gidersin?” 
temasıyla düzenlediği kısa film yarışmasında 
Üniversitemizden Semih Güzelay “Sabaha Uyanış” 
filmiyle üçüncü oldu. 

Üniversitemizde yüksek lisans eğitimi yapan 
Nijerli öğrencimiz Maman Hachirou Mamane 

Balla, Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (AÇAUM) düzenlediği “Afrikalı 
Öğrencilerimizin Gözüyle Afrika Seminerleri” 
kapsamında 14 Ekim 2014 tarihinde “Nijer” başlıklı 
bir konferans sunarak, Nijer’in, coğrafi, kültürel, 
tarihi ve ekonomik yönlerini anlattı. 

AÇAUM’da
Nijer’i Anlattı

Nijerli Yüksek Lisans Öğrencimiz
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Üniversitemiz 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Kamu Yönetimi 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KAYAUM) 
ile Rektörlüğümüzün 
işbirliğinde “21. Yüzyıl İçin 
Planlama Kurultayı”nın 
dördüncüsünü 23-24 Ekim 
2014 tarihlerinde Rektörlük 
100. Yıl Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

Kurultayda, Prof. 
Dr. Kasım Karakatük’ün 
oturum başkanlığını yaptığı 
“Orta ve Uzun Dönem 
İçin Eğitimde Esaslar/
Nasıl Bir Üniversite 
Sistemi?” başlıklı panelde 
Dr. Niyazi Altunya, Doç. 
Dr. Serdal Bahçe ve Prof. 
Dr. Nurettin Abacıoğlu; 
Orhan Bursalı’nın oturum 
başkanlığını yaptığı 
“Bilim Dünyasında 
Türkiye’nin Yeri Ne 
Olabilir? Yaratıcılık 
Üzerine Geleceğe Dönük 
Düşünceler” başlıklı 
panelde Prof. Dr. Metin 
Ger, Dr. Faruk Yarman ve 

21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı

Prof. Dr. Metin Özuğurlu; 
Prof. Dr. Esin Ergin’in 
oturum başkanlığını yaptığı 
“İstihdamın Yapısı Nasıl 
Değişmeli? Kadın Emeği/
Emeğin Örgütlenmesi, 
Hakları, Bileşimi” başlıklı 
panelde Özlem Yüzak, 
Yıldırım Koç ve Dr. 
Serhan Öngel; Prof. Dr. 
Korkut Boratav’ın oturum 
başkanlığını yaptığı “İmalat 
Sanayiinde Bugünden 
Yarına Öneriler: Enerji, 
Tasarruf Sorunu, Yeni 
Yatırım Modelleri” başlıklı 
panelde Gülay Dinçel, 
Eser Pirgan Matur ve 
Prof. Dr. Erinç Yeldan; Dr. 
Oktay Küçükkiremitçi’nin 
oturum başkanlığını yaptığı 
“Sanayinin Finansmanı, 
Yeni Kurumsallaşma ve 
Gelecek İçin Öneriler” 

başlıklı panelde 
Şant Manukyan, 
Hakan Özyıldız 
ve Dr. Serdar 
Şahinkaya; Aykut 
Göker’in oturum 
başkanlığını 
yaptığı “Türkiye 
İçin Bir Büyüme Modeli 
Önerisi ve Planlama 
Sorunu” başlıklı panelde de 
Dr. Gündüz Fındıkçıoğlu 
konferanslar sundu.  

Toplantının açılışında 
bir konuşma yapan 
Mülkiyeliler Birliği Genel 
Başkanı Erdal Eren, 
planlamanın uzun yıllardır 
ülkemizde unutturulmaya 
çalışıldığını söyledi.

Prof. Dr. Bilsay 
Kuruç ise yeni 
dünyaya ancak yeni 
kavrayış mücadelesiyle 

Üniversitemiz Türkiye 
Coğrafyası Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’nin 
(TÜCAUM) bu yıl 
sekizincisini düzenlediği 
“Coğrafya Sempozyumu”, 
23-24 Ekim 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

8. Coğrafya Sempozyumu
“Jeomorfoloji ve 
Paleocoğrafya 
Araştırmaları”, “İklim 
Değişikliğinin Fiziki 
Ortamla Etkileşimi”, 
“Yönetsel Coğrafya, Arazi 
Kullanımı, Planlama, CBS 
Uygulamaları”, “Nüfus 

ve Kent Araştırmaları”, 
“Ekonomik Coğrafya 
ve Bölgesel Kalkınma” 
ve “Kültürel Coğrafya, 
Siyasi ve Yönetsel 
Coğrafya Araştırmaları” 
ana başlıklarında 
düzenlenen sempozyumda, 
yabancı üniversitelerden 
ve Türkiye’nin çok 
sayıda üniversitesinden 
araştırmacılar tarafından 
bildiriler sunuldu. 

Sempozyumun 
açılışına katılan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 
Sibel A. Özkan, tüm 
insanlığın boğuştuğu 
küresel ısınma, iklim 
değişikliği, nüfus artışı, 

doğal kaynakların paylaşımı 
ve yönetimi gibi herkesi 
ilgilendiren sorunların 
tartışılmasının aydınlatıcı 
olacağını belirtti. Prof. 
Dr. Sibel A. Özkan, “Ülke 
olarak beşeri, ekonomik 
ve sosyal alanda istenilen 
gelişmişlik düzeyini 
yakalayabilmemizin 
yolu, tüm coğrafi 
özelliklerimizin bilimsel 
biçimde saptanmasıyla 
yakından ilişkilidir. 
Doğayı, ekonomiyi, 
politikayı hatta iktisadı 
doğru kavrayabilmek 
ve yorumlayabilmek 
için coğrafyayı bilmek 
zorunludur” dedi. 

girilebileceğini, 21. 
Yüzyılın tarihte 
ilk kez has bilim 
çağı olacağını 
söyledi. Türkiye 
gibi toplumların, 
kolektif aklın 
gücüyle kendini 

aşabileceğini kaydeden Prof. 
Dr. Bilsay Kuruç, toplum 
emeğin ucuzluğuna inanmaya 
başlarsa orada kolektif akıl 
olamayacağını belirtti. 

Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Kasım Karakütük 
de Türkiye’nin planlama 
konusundaki deneyiminin 
zengin ve derin olduğunu 
ancak 1980’li yıllardan 
sonra planlamanın yerine 
piyasayı koyan bir anlayışın 
geldiğini söyledi. Planlama 
olmadan istenilen yere 
varılamayacağını kaydetti.

TÜCAUM Müdürü 
Prof. Dr. Ali Özçağlar

Prof. Dr. Bilsay Kuruç
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Üniversitemizin 
Mühendislik, 

Veteriner, İletişim, 
Eğitim Bilimleri ve Fen 
Fakültelerinde Rektörlükçe 
yapılan çalışmalarla 

birçok laboratuvar, sınıf, 
çalışma ve yaşam alanları 
yenilendi. Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüleri ise yeni 
binalarına taşındı. 

Yenilenen 
sınıflardaki sıralar, 
özellikle öğrencilerin 
dizüstü bilgisayar ya 
da tablet kullanımlarını 
kolaylaştıracak şekilde 

genişletildi. Bazılarında 
akıllı tahta ve projeksiyon 
olanakları arttırıldı, ses 
düzeninde de iyileştirmeler 
yapılarak, derslikler yeni 
öğretim yılına yetiştirildi.

Üniversitemiz, yaz aylarını yoğun bir inşaat çalışmasıyla 
geçirdi. Çok sayıdaki birimimizde yapılan çalışmalarla 

mekanlar daha yaşanılır duruma getirildi.
Yılların getirdiği yıpranmanın önüne geçildi.

Üniversitemizde Birçok Derslik,
Çalışma ve Yaşam Alanı Yenilendi

Üniversitemiz Dil 
ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü, kuruluşunun 
75’inci yılı nedeniyle 23-
24 Ekim 2014 tarihlerinde 
“DTCF’de Sosyolojinin 
75. Yılı” başlıklı bir 
sempozyum düzenledi. 

Türkiye’nin çok 
sayıda üniversitesi ile 

DTCF’de Sosyoloji’nin 75. Yılı Kutlandı
İngiltere Lancaster 
Üniversitesi’nden 
konuşmacıların katıldığı 
sempozyumda “Behice 
Boran ve Niyazi Berkes 
Anısına: Türkiye’de Sosyal 
Bilim Repertuvarında/
Tarihinde Bir Durak: 
DTCF Sosyoloji ve Bilim 
Çevresi”, “Türkiye’de 
Sosyal Bilim Yapma 

Uğrakları ve Pratikleri”, 
“Türkiye’de Üniversite, 
Sosyal Bilim ve Sosyal 
Bilimciler”, “Değişen 
Gündemler, Değişen 
Eğilimler ve Türkiye’de 
Sosyal Bilimlerin 
Refleksleri ve Geleceği” 
ana başlıklarında oturumlar 
düzenlendi.

“Türkiye’de Üniversite, 

Sosyal Bilim ve Sosyal 
Bilimciler” ve “Değişen 
Gündemler, Değişen 
Eğilimler ve Türkiye’de 
Sosyal Bilimlerin 
Refleksleri ve Geleceği” 
başlıklı oturumlarda, 
sosyal bilim, bilim ve 
akademi üzerine belli 
değerlendirmeler ve 
saptamalarda bulunuldu. 
Sempozyumun sonucunda 
önümüzdeki dönemde 
toplumu çözümlemede 
sınıf kavramının önemli 
olduğu ve makro ve 
tarihsel düzlemde 
toplumların ele alınmasının 
toplumu anlamada ve 
geleceği kurmada daha 
anlamlı olacağı ve 
aslında son dönemde de 
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Ankara Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı 

Okulları Özel Anadolu 
Lisesi öğrencileri 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı 
büyük bir coşkuyla kutladı. 
Gençlerin Cumhuriyet’e 
olan inancı ve Mustafa 
Kemal Atatürk’e olan 
sevgisi, devletimizin 
geleceğinin emin ellerde 
olduğunu törene katılan 
herkese hissettirdi.

Bu arada, Ankara 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Öğrencileri 

Ata’nın Huzurunda

Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Özel Okulları, 
gelenekselleştirdiği 
Anıtkabir ziyaretlerinin 
11.sini gerçekleştirerek, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’e olan 
bağlılıklarını bir kez daha 
gösterdi. Ziyarete, Ankara 
Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Özel İlkokulu, 
Ortaokulu ve Lisesi 
yöneticileri, öğretmenleri, 

personeli ve öğrencilerinden 
oluşan bin 100 kişi katıldı.

Öte yandan, okul 
öncesi sınıfları, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı 
düzenledikleri “Kırmızı 
Beyaz Günü” etkinliği ile 
kutladı.

Tüm okulun kırmızı 
beyaz renklere büründüğü 
günde öğrencilerimiz hem 
Cumhuriyetin coşkusunu 
yaşadılar, hem de doyasıya 
eğlendiler.

Ankara Üniversitesi’nin çevre gönüllüsü öğrencileri, çevreye duyarlılık 
etkinliği için bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50’nci Yıl 

Yerleşkesi’ndeki buluşmayla başlayan etkinliğe Ankara Üniversitesi’nin Genç 
Yeşilay öğrenci topluluğu, Avrupa Birliği Ofisi, farklı ülkelerden Ankara’ya gelen 
30’a yakın Erasmus öğrencisi, Hitit Bisiklet öğrenci topluluğu ile Ankara Yeşilay 
Başkanı Şemsettin Toprak ve Yeşilay yetkilileri katıldı. Etkinlik, temiz çevre 
sevgisi ve sağlıklı yaşam olunca başrolü de bisikletler aldı.

 Üniversitemizin Gölbaşı 50’nci Yıl Yerleşkesi’nden harekete geçen grup, 
bisikletlerine atlayıp Eymir Gölü’ne doğru yola çıktı. Grup, temiz hava eşliğinde 
Eymir Gölü’ne ulaştığında sıra sloganları vatandaşlara duyurmaya geldi. Etkinlik 
için hazırlanan, “Bisiklete Bin Çevreyi Koru, Sağlıklı Yaşam İçin Pedalla, 
Bağımlılıklara Veda Sigaraya Elveda, Burn Fat Not Oil, Save The Planet Ride Bike 
ve Enjoy Your Ride” gibi sloganlar hep bir ağızdan atıldı.

Öğrencilerden Duyarlı Etkinlik

böylesine bir kulvara 
girildiğinin işaretlerinin 
olduğu saptamalarında 
bulunuldu. Ayrıca, bilim 
toplum ilişkisinin yeniden 
gözden geçirilmesi mevcut 
hali ile bilimin toplumsal 
sorunları çözmede yetersiz 
kalacağı vurgulandı. 
Bu anlamda DTCF 
Sosyoloji Bölümü’nün 
ilk döneminin önemli 
olduğu ve sosyolojinin ve 
sosyal bilimlerin köklerini 
keşfetmesinin önemi ve 
gerekliliğine vurgu yapıldı.  
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Azerbaycan’a 
bağlı Nahçıvan 

Özerk Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 90. 
yıldönümü, 22 Ekim 2014 
tarihinde Üniversitemiz 
Rektörlüğü 100. Yıl 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen “Tarihte ve 
Günümüzde Nahçıvan” 
konulu panelle kutlandı. 
Azerbaycan Büyükelçiliği 
ve Ankara Üniversitesi’nin 
ortaklaşa düzenleediği 
panele konuşmacı olarak 
Atatürk Üniversitesi’nden 

Üniversitemizde Nahçıvan Paneli

Panelistlerden 

İlhan Aslan, SSCB’nin 

yıkılması döneminde Türk 

akademisyenlerinin henüz 

bölgeyi tanımadıklarını, 

bu nedenle Türkiye’nin 

bu döneme hazırlıksız 

yakalandığını söyledi. 

Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Atnur, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nden 
Dr. Rıza Heyet, Gazi 
Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi İlhan Aslan ve 
Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi Nahçıvan 
Şubesi’nden Doç. Dr. Emin 
Arif Şıhaliyev, Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Elçin Zamanov 
katıldı.

Panelin açılışında bir 
konuşma yapan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 

DTCF Psikoloji 
Bölümü 75. kuruluş 

yıldönümünü 2014 yılı 
içerisinde gerçekleştirdiği 
çeşitli etkinliklerle kutladı. 
Nisan ayı içerisinde, 
Psikoloji Kürsüsü’nün 
kurucusu Muzaffer Şerif 
anısına düzenlenen 
panelin ardından, 15 Ekim 
günü de Üniversitemiz 
Rektörlük 100. Yıl 
Salonu’nda coşkulu bir 
anma ve kutlama etkinliği 
düzenlendi. DTCF 
Psikoloji Bölümü’nün 
75 yıllık özgeçmişinin 
kapsamlı bir sunumu 
ile başlayan etkinlik, 
“Karelerle DTCF Psikoloji 
Bölümünün 75 Yılı” 
adlı müzikli fotoğraf 
gösterimi ile devam etti. 
Katılımcılara, 1939’dan 
2014’e kadar anılarla 
dolu tarihi ve keyifli bir 

DTCF Psikoloji Bölümü 75 Yaşında
yolculuk yaptıran bu 
gösterim, salondan büyük 
alkış aldı. Ardından, 
oturum başkanlığını 
Prof. Dr. Nesrin Hisli 
Şahin’in gerçekleştirdiği 
anı paylaşım panelinde, 
eğitimlerini Psikoloji 
bölümünde tamamlamış 
olan Prof. Dr. Zehra 
Dökmen, Prof. Dr. Gülten 
Seber, Doç. Dr. Ülgen 
Okyayuz ve Bircan 
Kırlangıç, geçmişten 
günümüze DTCF Psikoloji 
Bölümü’nün bıraktığı izleri 
paylaştılar. Yolu DTCF 
Psikoloji Bölümü’nden 
geçmiş tüm hocaların 
saygıyla anıldığı panel, 
katılımcılara duygusal anlar 
yaşattı.

Panelin ardından, 
Psikoloji Bölümü 
tarafından yaklaşık bir 
yıl süren bir çalışmayla 

gösterime hazırlanan bölüm 
kurucusu Muzaffer Şerif’in 
tüm yaşam öyküsünün 
aktarıldığı “Sınırları 
Aşmak” belgeseli izlendi. 
Belgesel büyük beğeni 
toplarken izleyicilere 
hüzünlü anlar da yaşattı. 
Akşam düzenlenen kokteyl 
esnasında ise Kadri Şarman 
yönetiminde; Psikoloji 
bölüm hocaları, asistanları 
ve öğrencilerinden oluşan 
koronun sunmuş olduğu 
şarkılar salonun coşkusunu 
arttırırken gecenin büyük 
sürprizi oldu.

Tüm dünyada sosyal 
psikolojinin kurucularından 
biri olarak kabul edilen 
Muzaffer Şerif’in kurucusu 
olduğu DTCF Psikoloji 
Bölümü, 75 yılı ardında 
bırakmış olmanın verdiği 
güç ve güvenle, 8 Profesör, 
3 Doçent, 1 Yardımcı 
Doçent’ten oluşan 12 
Öğretim Üyesi, 1 Öğretim 
Görevlisi ve 1 doktora 
dereceli  araştırma görevlisi 
ve 34 ÖYP’lisiyle, eğitim-
öğretim ve araştırma 
faaliyetlerine devam ediyor. 

Berahitdin Albayrak, 
Nahçıvan’ın Türkiye ve 
Türkiye halkı için çok 
önemli bir coğrafyada 
bulunduğunu, Atatürk’ün 
burası için “Türk 
Kapısı”, milli mücadele 
kahramanlarımızdan Kazım 
Karabekir’in de “Şark 
Kapısı” nitelendirmesini 
yaptığını söyledi. 
Ankara Üniversitesi’nin 
Azerbaycan 
üniversiteleriyle ilişkilerine 
de değinen Prof. Dr. 
Berahitdin Albayrak, 
Üniversitemizin, 

geçmişten beri Azerbaycan 
üniversiteleriyle öğrenci 
ve öğretim elemanı 
değişimi ile yükseköğretim 
alanında işbirliği için 
yoğun çabaları olduğunu 
ancak YÖK sisteminin 
kısıtlayıcı birtakım 
unsurları ile Azerbaycan 
üniversitelerinin gereken 
özeni gösterememesi 
nedeniyle istenilen düzeye 
gelemediğini söyledi.

Azerbaycan 
Büyükelçisi Faig Bağırov 
da konuşmasında 
Nahçıvan’a karşı 
tarihin her döneminde 
Ermeniler’in saldırı 
ve baskıları olduğunu, 
Türkiye’nin Türk 
dünyasına açılan tek kapısı 
konumundaki Nahçıvan’ın 
işgal edilmesinin, Ermeni 
milliyetçileri için her 
zaman öncül hedeflerden 
biri olduğunu dile getirdi.  
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Ekim 2014’te Emekli Olan Akademik ve İdari Personelimiz
Üniversitemizden, Ekim 

2014’te 8 mensubumuz 
emekliye ayrıldı. 

Ankara Üniversitesi’ne 
verdikleri değerli 
hizmetlerden dolayı, 
emekli olan hocalarımıza 
ve personelimize 
teşekkürlerimizi sunar; 
yaşamlarında sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu yıllar 
dileriz.

Akademik Personel
ADI SOYADI BİRİMİ EMEKLİLİK TARİHİ

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu Tıp Fakültesi  01 Ekim 2014 

Prof. Dr. Hatice Tülün Öngen  Siyasal Bilgiler Fakültesi 16 Ekim 2014

Prof. Dr. Rahmiye Ertan  Eczacılık Fakültesi  19 Ekim 2014

ADI SOYADI BİRİMİ EMEKLİLİK TARİHİ

Ahmet Özdemir   Tıp Fakültesi  15 Ekim 2014

Osman Köse   Ziraat Fakültesi  16 Ekim 2014

Satı Açıkgöz   Tıp Fakültesi  16 Ekim 2014

Fatma Tuştaş   Tıp Fakültesi  16 Ekim 2014

Emine Pınarcı   Tıp Fakültesi  16 Ekim 2014

İdari Personel

Prof. Dr. Hatice T. Öngen Prof. Dr. Rahmiye Ertan Ahmet Özdemir Osman Köse Satı Açıkgöz Fatma Tuştaş Emine Pınarcı

Prof. Dr. 
Meltem Nalça 
Andrieu

Didim’deki Arsamıza, 
Uluslararası Gençlik 
Merkezi Yapılacak
Üniversitemizin Aydın Didim’deki 34 dönüm 

arazisine “Didim Uluslararası Gençlik 
Merkezi” yapılması kararlaştırıldı. Tesisin temeli 
yakında atılacak. Didim Belediye Başkanı 
Ahmet Deniz Atabay 
ve beraberindeki 
heyet, 30 Ekim 2014 
tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Erkan 
İbiş’i ziyaret ederek 
proje hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.



Üniversitemizin Tandoğan Merkez Yerleşkesi’deki 
Piri Reis Spor Salonu ile halı saha, baştan sona elden 

geçirilerek spor yapmaya daha uygun hale getirildi. Piri Reis 
Spor Salonu’nun tabanı ve duvarları yenilendi, sıcak-soğuk su 
boruları ile potalar değiştirildi. Tandoğan Halı Sahası ise dört 
metre genişletilerek futbol oynamaya daha uygun hale getirildi. 
Zemini yenilendi, soyunma-giyinme odaları, duşlar ve bir kantin 
yapıldı. Yaralanmalara neden olan beton duvarlar düzenlendi. 
Bu yıl altı kategoride düzenlenen geleneksel Prof. Dr. Nihat 
Tuncer Spor Oyunları da yenilenen halı sahada başladı.

Üniversitemizin Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki yenileme 
çalışmaları da devam ediyor.

Spor Oyunları

Üniversitemiz Türk 
İnkılap Tarihi 

Enstitüsü emekli 
öğretim üyelerinden 
Dr. Ali Ertuğrul 
Gürtekin ve Diş 
Hekimliği Fakültesi 
veznedarı Rahmi 
Yıldırım vefat etti. 

Dr. Ali Ertuğrul 
Gürtekin ve 
Rahmi Yıldırım’a 
Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz 
Ankara 
Üniversiteliler

Belgrad Üniversitesi’yle 
Akademik İşbirliği

Ankara Üniversitesi’ni 
yakından tanımak 

isteyen Balkanların en köklü 
üniversitelerinden Belgrad 
Üniversitesi’nin Rektörü Prof. 
Dr. Vladimir Bumbasirevic ve 
beraberindeki heyet 16 Ekim 
2014 tarihinde Üniversitemizi 
ziyaret etti. Akademik, sosyal 
ve kültürel alanların ele alındığı 
görüşmede Ankara Üniversitesi 
ile Belgrad Üniversitesi arasında 
akademik işbirliği protokolü 
imzalandı.

Spor Oyunları Koordinatörü 
Fahrettin Okur, spor alanının 
yeniden düzenlenerek oyunlara 
tahsis edilmesindeki çabaları 
nedeniyle Üniversitemiz 
yöneticilerine teşekkür etti.
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Geleneksel
Prof. Dr. Nihat Tuncer


