
Haydar Aliyev’in 
Diktiği Fidan

Artık Koca 
Bir Ağaç

1-31 Aralık 2020 • Basım Tarihi: 13 Ocak 2021 • Sayı: 240 • www.ankara.edu.tr

Artık Koca 
Bir Ağaç

Haydar Aliyev’in 
Diktiği Fidan

2’de

NÖROM Resmen Kuruldu 9’da•

Eczacılık Fakültesi
60 Yaşında 10’da

•

TARLA,
Ulusal Merkez Oldu 12’de

•

Gençlerin, Covid-19 
Salgınıyla Baş Etme 
Stratejileri Araştırıldı 15’te

•

Kore Savaşı 70 Yaşında 16’da•

Öğrencilerimizle Dijital 
Sohbetler 18’de

•

Bakanlık ve Üniversitemizin
Türk İşaret Dili İş Birliği 24’te

•

Japonya Dışişleri Bakanı 
Ödülü Üniversitemize 31’de

•

Vet Pastörize
Süt Üretimi Başladı 32’de

•

M. Akif Ersoy’u Andık 28’de•

TBMM Başkanlığı ve 
Üniversitemizden, “Doğu 
Akdeniz Sempozyumu”4’te

•



Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni

2

“Simge İşler Çok Önemli”
Kurucu lider Aliyev’in Ankara 

Üniversitesi bahçesine diktiği 
fidanla ilgili bilgilerin yeni ortaya 
çıktığını belirten Hazar İbrahim, 
“Böyle simge işler çok önemli. 
Ankara Üniversitesi’nde onun 
diktiği ağacın olması çok az insan 
tarafından biliniyordu.” dedi.

Hazar İbrahim, ağaç dikildiğinde 
Azerbaycan’ın ekonomisinin ve 
ordusunun küçük olduğunu ancak 
şimdi çok güçlü durumda olduğunu 
dile getirdi.

“Özellikle Eğitim Alanında 
Yapılacak Çok İş Var”

Özellikle eğitim alanında 
yapılacak daha çok işin olduğunu 
kaydeden Hazar İbrahim, “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi biz her zaman, hem 

zor günlerimizde hem mutlu 
günlerimizde birbirimizin 
yanındayız.” ifadesini kullandı.

“Haydar Aliyev, İleri Görüşü 
ve Vizyonuyla Bütün Türk 
Dünyasında Yaşıyor”

TBMM Türkiye Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım da “Bazı 
liderler vardır, aramızdan ayrılırlar 
ama düşünceleriyle, idealleriyle 
aramızdadır. Dolayısıyla Haydar 
Aliyev de ileri görüşü ve vizyonuyla 
yalnız Azerbaycan topraklarında 
değil, bütün Türk dünyasında, Türk 
coğrafyasında yaşamaktadır.” diye 
konuştu. Aliyev’in, Dağlık Karabağ 
konusuna çok hassas olduğuna 
ve hayatı boyunca özel önem 
verdiğine işaret eden Şamil Ayrım, 
Ermenistan’ın hukuksuzluğunu 
uluslararası her alanda tescil 
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zerbaycan’ın ulusal lideri 
Haydar Aliyev, vefatının 

17. yılında, Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü bahçesine yaklaşık 20 
yıl önce kendi eliyle diktiği mavi 
ladin ağacının başında anıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlük 
binasında 14 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirilen törene, 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Hazar İbrahim, TBMM Türkiye 
Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti 
İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım 
ile Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Hazar İbrahim, 
törende yaptığı konuşmada, burada 
olmaktan büyük şeref duyduğunu 
söyledi.
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ettirdiğini vurguladı. Şamil Ayrım, 
Aliyev’in en büyük idealinin 
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan 
bayrağının dalgalanması olduğunun 
altını çizerek, vefatının 17. yılında 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in bu vasiyeti yerine 
getirdiğini belirtti. Kurucu lider 
Aliyev’in, Türkiye ile Azerbaycan 
ilişkilerine çok önem verdiğine 
değinen Şamil Ayrım, Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın da 
onun ideali olduğunu ve bunu 
gerçekleştirdiğini kaydetti.

“Yalnızca Azerbaycan Değil, 
Türk Dünyası İçin de Önemli Bir 
Liderdi” 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aliyev’in 
ömrünü Azerbaycan ülküsüne 
adadığını belirtti. Aliyev’in yalnızca 
Azerbaycan değil, Türk dünyası 
için de önemli bir lider olduğunu 

söyleyen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
“Türk Dünyası sevdalısıydı. Türkiye 
ile çok yakın iş birliği vardı. Göreve 
geldiği ilk günden itibaren Türkiye 
ile Azerbaycan arasındaki ticari, 
ekonomik, sosyal, kültürel her 
noktada daha iyi şeyler yapmak 
gayretinde olan bir liderdi.” dedi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’nın fikir babasının da rahmetli 
Aliyev olduğunu belirterek, 
“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
birlikte yürüttüğü ve gururla ifade 
ettiği pek çok projenin altında 
Haydar Aliyev’in de imzasını 
görmek mümkündür.” ifadesini 
kullandı. Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Dağlık Karabağ’ın 
27 yıllık esaretinden sonra 
özgürlüğe kavuşmasının sevincini 

yaşadıklarını da kaydetti.
“Ankara Üniversitesi 

Senatosu’nca Fahri Doktorayla 
Ödüllendirilmişti” 

Aliyev’in 16 Mart 2001’de 
Ankara Üniversitesi Senatosu’nca 
fahri doktorayla ödüllendirildiğini 
anımsatan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
şöyle devam etti:

“Haydar Aliyev, aynı gün 
Rektörlük bahçesine bu mavi ladin 
ağacını dikti. Ama o dönemde 
Azerbaycan, tıpkı o fidan gibi 
ekonomik ve askeri anlamda bu 
kadar güçlü değildi. Oysa şimdi 
büyük, devasa bir ladin haline 
geldi.”

Mermer Kaide Yerleştirildi
Konuşmaların ardından, 

Haydar Aliyev’in 16 Mart 2001’de 
Rektörlük bahçesine diktiği mavi 
ladin ağacının önüne yerleştirilen 
kaidenin açılışı yapıldı.

16 Mart 2001

14 Aralık 2020
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TBMM Başkanlığı ve Ankara 
Üniversitesi, 10 Aralık 2020 

tarihinde ortaklaşa “Doğu Akdeniz 
Sorunlarına Hukukî ve Siyasi 
Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel 
Rolü” başlıklı bir sempozyum 
gerçekleştirdi. Üniversitemiz 
Deniz Hukuku Ulusal Araştırma 
Merkezi’nin (DEHUKAM) 
koordinatörlüğünde düzenlenen 
sempozyumun açılış konuşmaları 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar tarafından yapıldı.

Açılış Konuşması TBMM 
Başkanı’ndan

TBMM Tören Salonu’nda 
düzenlenen sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin satın 
aldığı sondaj gemilerini petrol 
ve doğalgaz arama faaliyetleri 
için göndermesi ve Libya ile 
imzalanan mutabakatın, Doğu 
Akdeniz meselesini yoğun bir 
şekilde gündeme getirdiğini söyledi. 
Türkiye’nin attığı adımlar öncesinde 
de Doğu Akdeniz’in birçok 
sorunun yaşandığı önemli bir bölge 
olduğunu belirten Mustafa Şentop 
şunları söyledi:

“Türkiye, Çin ve Rusya’yı 
Kabul Edemiyorlar”

“Türkiye ile Yunanistan 

arasında Adalar Denizi’nde, 
karasuları, kıta sahanlığı, adaların 
silahsızlandırılması, hava 
sahası gibi konularda yaşanan 
anlaşmazlıklar da esasen Doğu 
Akdeniz sorunları içinde mütalaa 
edilebilir. Bütün bunlar, Doğu 
Akdeniz tabanında yer alan enerji 
kaynaklarının paylaşımıyla olduğu 
kadar, Kıbrıs, Suriye ve Lübnan 
gibi ülkeler bağlamında bir nüfuz 
mücadelesi, Libya gibi zengin 
doğal kaynaklara sahip ülkelerdeki 
iktisadî değerler üzerinde kimin 
veya kimlerin karar verici 
olacağıyla da yakından alakalıdır. 

Sömürgeci imparatorluklarının 
bugünkü varisi olan Batı ülkeleri, 
bu geçmişten beslenen klasik 
emperyal dış politikasını halâ 
küresel düzeyde sürdürme çabası 
içindedir. Sorunların temelinde 
esasen Batı’nın kendini halâ bu eski 
yaklaşımlarla konumlandırması; 
Türkiye, Çin, Rusya gibi yeni 
küresel ve bölgesel oyuncuların 
varlığını kabullenememesi 
yatmaktadır.”

“Türkiye Net Bir Duruş 
Sergiliyor”

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar da denizlerdeki etkinliğini 

TBMM Başkanlığı ve Üniversitemizden

Doğu Akdeniz Sempozyumu
“Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukukî ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü”

Sempozyumda, Akif Çağatay Kılıç’ın yönettiği ilk oturumda, Prof. 
Dr. Hakan Karan “Neresi ve Neden Mavi Vatan” ve Prof. Dr. Sertaç 
Hami Başeren “Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler”; Prof. Dr. Orhan 
Çelik’in yönettiği ikinci oturumda Prof. Dr. Funda Keskin Ata 
“Doğu Akdeniz’e Jeopolitik Açıdan Bir Bakış: Enerji ve Siyaset”, 
Prof. Dr. Yücel Acer “Uluslararası Yargı Kararları Işığında Doğu 
Akdeniz’de Sınırlandırma Sorunları ve Adaların Etkisi” ve Doç. Dr. 
Cavid Abdullahzade “Uluslararası Hukukta Deniz Yetki Alanları ve 
Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye’nin Egemen Hakları”; Prof. Dr. 
Muharrem Özen’in yönettiği üçüncü oturumda Mustafa Başkara 
“İş Birliği Temelinde Hakkaniyete Bağlı Çözüm ve Hakkaniyet 
Temelinde Müşterek İşletim”, Dr. Nasıh Sarp Ergüven “1982 Tarihli 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne Karşı Türkiye’nin 
Tutumu” ve Doç. Dr. İsmail Demir “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
Çözümdeki Muhtemel Rolü” başlıklarında konferanslar verdi. 
Sempozyumun kapanış konuşmasını ise Dışişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Sedat Önal yaptı.
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her geçen gün artıran Türkiye’nin, 
barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet 
ve adaletten yana bir tutumla 
denizlerdeki faaliyetlerini 
sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam 
ettiğini belirtti. Yapılan bilimsel 
araştırmalara göre Doğu Akdeniz’de 
3,5 ila 10 trilyon metreküp arasında 
çıkarılabilir doğal gaz rezervi, 1,5 
ile 3,5 milyar varil petrol rezervinin 
bulunduğunun tahmin edildiğini 
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
“Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı 
bulunan ülke olmasına rağmen 
Türkiye’yi Antalya sahillerine 
hapsetmek amacıyla yapılan 
haritalara ve çalışmalara karşı 
Türkiye net bir duruş sergilemekte, 
hem kendisinin hem de KKTC’nin 
uluslararası hukuk çerçevesindeki 
hak ve menfaatlerini korumak üzere 
süreci çok yakından takip etmekte 
ve uluslararası alanda her türlü 
girişimde bulunmaktadır.” dedi.

“Ankara Üniversitesi, 
Türkiye’nin Her Meselesini, 
Kendi Meselesi Gibi Görüyor”

Türkiye’nin barıştan ve iş 
birliğinden yana tutumunun bölge 
devletlerinin bir kısmı tarafından 
karşılık bulmadığını da söyleyen 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara 
Üniversitesi’nin, Türkiye’nin 
her meselesini kendi meselesi 
gibi gördüğünü, bu doğrultuda 
çalışmalar yaptığını sözlerine 
ekledi.

Sempozyumun ilk oturumunda 

konuşan DEHUKAM Müdürü 
Prof. Dr. Hakan Karan, Atatürk’ün, 
“Topraklarının üç bir yanı deniz 
olan bir ulusun sınırını, halkının 
kudret ve yeteneğinin hududu çizer. 
Denizciliği Türk’ün büyük ulusal 
ülküsü olarak düşünmeli ve onu 
az zamanda başarmalıyız” sözünü 
hatırlattı ve “Az zamanda neden 
başaramadık” sorusunu sorarak, 
şunları söyledi:

“Denizci Devlet Olabilmenin 
İlk Kırılma Noktası Mavi Vatan 
Kavramıdır”

“Denizlerin kendine özgü 
özellikleri var, deniz hukukunu 
yaratan. Denizlerde, karadakiyle 
kıyaslanamayacak riskler var. 
Denizde daha fazla risk varken, 
‘karada oturup işlerimi daha iyi 
hallederim’ diyen bir anlayış 
olabilir ki olmuştur. Karadakiyle 
kıyaslanamayacak maliyet var. 
‘Bugün karada birkaç milyon dolara 
bir işletme açabilecekken, denizde 
milyarlarca dolar yatırım yapmaya 
ne gerek var’ diye düşünülebilir 
ve düşünülmüştür. Üç tarafı 
denizlerle çevrili ülkede hâlen 
hükmü geçen, karaya hapsedilmiş 
Asya ülkesi geleneği vardır. Denizci 
olamamamızın sebeplerinden biri 
de kabotaj hakkıdır ki kabotajın 
da Osmanlı İmparatorluğu’nun en 
güçlü olduğu dönemde yabancılara 
tanındığını ve o günden bu yana da 
özellikle Cumhuriyetin kurulduğu 
ana kadar kabotaj haklarının 
yabancılarda olduğunu görüyoruz. 
Ondan sonra Türkiye, denizci 
olabilme iradesini uzun bir süre dış 
dünyaya yansıtamamıştır. Denizci 
devlet olabilmenin ilk kırılma 
noktası Mavi Vatan kavramıdır. 
Bu kavram, 2006 yılında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
himayesinde organize edilen 

Karadeniz ve Deniz Güvenliği 
Sempozyumu’nda ifade edilmiştir. 
Denizlerde taşımacılık yanı sıra 
balıkçılık anlamında da var olmanız 
gerekiyor.”

“Düzenlemeye İhtiyacımız 
Var”

Anayasamızda deniz yetki 
alanlarıyla ilgili bir düzenleme 
olmadığını da söyleyen Prof. 
Dr. Hakan Karan, “Bu eksikliği 
giderecek, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına yetkisini hangi 
kapsamda ve nerede kullanacağını 
gösterecek bir kanuna ihtiyacımız 
var.” dedi.

“Sorun, Hidrokarbon 
Rezervlerinin Paylaşılması ve 
Bu Kaynakların Pazara Nasıl 
Çıkarılacağı”

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç 
Hami Başeren de konuşmasında, 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Yunanistan’ın ilan ettiği münhasır 
ekonomik bölge ilanları, 
Yunanistan’ın Mısır, Lübnan 
ve İsrail’le yaptığı anlaşmaları, 
Sevilla haritasını ve Türkiye’nin 
Libya ile yaptığı anlaşmayı 
anlattı. Doğu Akdeniz’deki 
sorunun, hidrokarbon rezervlerinin 
paylaşılması ve bu kaynakların, 
pazara nasıl çıkarılacağı meselesi 
olduğunu belirten Prof. Dr. Sertaç 
Hami Başeren, “Yunanistan ile 
uyuşmazlığımız tümüyle deniz 
hukuku kurallarına tabiidir. 
Kıbrıs adasının etrafında bizim 
ülkemizin kıyısı yok. Ancak 
buralarda Kıbrıs Türkünün ve 
onun devleti olan KKTC’nin 
hakları var. Bizler bu hakların 
garantörüyüz. Bu sıfatla Kıbrıs 
etrafındaki denizle ilgileniyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuyla 
ilgili bir notası da var. Güney 
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Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı 
tasarruflarıyla anlaşmalar yapıyor, 
ruhsatlar veriyor, bunlara bağlı 
olarak şirketler sahada faaliyetler 
icra ediyor, bunların hepsi illegal 
faaliyetler.” diye konuştu.

“Çin’in Bölgeye İlgisi”
Sempozyuma çevrim içi olarak 

katılan Prof. Dr. Funda Keskin Ata, 
“Doğu Akdeniz’de jeopolitik olarak 
Çin’i çok etkili ya da güçlü olarak 
görmeyebiliriz. Fakat giderek artan 
enerji ihtiyacı ve ABD ile olan 
rekabeti nedeniyle bölgeye ilgisi 
devam ediyor.” dedi.

“Türkiye ile Masaya Oturup 
Görüşmek Zorundalar”

Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, 
Libya ile yapılan anlaşma sonrası 
Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı 
(East-Med) projesinin Türkiye’nin 
kıta sahanlığına düşmüş olduğunu 
belirterek, “Kıta Sahanlığına 
ilişkin maddelere baktığımızda, 
kıyı devletinin hakları göz önüne 
alınmak suretiyle diğer devletlerin 
kablo ve boru döşeme hakları 
vardır. Ancak hukuki açıdan, 
döşenen kablo ve boru hattının 
rotası mutlaka kıyı devletinin 
iznine tabidir. East-Med projesi 
ortağı devletlerin boru hattı döşeme 
hakları vardır ancak nereden 
geçireceklerini Türkiye ile masaya 
oturup görüşmek zorundadırlar. 
Türkiye bu hattı kendi kıta 
sahanlığından geçirmek istememesi 
durumunda bunu hukuki temele 
dayanarak anlatması gerekir. Eğer 
bu devletler Türkiye ile masaya 
oturmayı tamamen reddederlerse 
haklarını kötüye kullanmış olurlar. 
O zaman Türkiye hattın kendi kıta 
sahanlığından geçirilmemesini 
sağlayabilir.” dedi.

“Türkiye’yi Hesaba Katmadan 
Adil Çözüm Olmaz”

Prof. Dr. Muharrem Özen ise 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin, 
İsrail ve Mısır ile birlikte bölgede 
bulunan doğalgaz kaynaklarına 
özellikle ABD, Fransa ve 
İtalya gibi büyük devletlere ait 
şirketlerin yatırım yapmasının 
yeni bir uluslararası sorunu 
ortaya çıkardığını belirterek, 
“Bu zenginliklerin, Türkiye’nin 

iradesi olmadan, Türkiye’yi 
hesaba katmadan adil bir çözüme 
kavuşmayacağı açıktır.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Büyükelçi Sedat Önal, Doğu 
Akdeniz meselesinin uluslararası 
hukuk, milli egemenlik ve kamuoyu 

boyutlarının çok önemli olduğunu 
belirterek, “Bu zor ve uzun bir 
mesele. Biz, diyalogla çözüm 
aranması yanlısıyız fakat bunu 
yaparken işin uluslararası hukuk 
boyutunun iyi kavranması, halkımıza 
bunu iyi anlatmak çok önemli.” dedi.

Sonuç Bildirgesi
Sempozyumun sonuç bildirgesinde, ünlü Türk denizcisi ve 

devlet adamı Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Denizlere hakim 
olan cihana hakim olur.” sözünün hâlen değerini koruduğu 
hatırlatılarak, Türkiye’nin denizci devlet anlayışıyla 2011’de 
oluşturduğu politikayla Doğu Akdeniz merkezli bilimsel, teknolojik, 
askeri, siyasi ve hukuki seferberlik başlattığı belirtildi.

Türkiye’nin deniz alanları konusunda başlattığı seferberliğin 
yansımasının, “Mavi Vatan” doktrini olduğuna dikkat çekilen 
bildirgede, bu minvalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yayınladığı bir mesajında “Mavi Vatanı savunmanın ne kadar önemli 
olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi 
korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam 
etmekteyiz.” diyerek bu doktrine açıkça vurgu yaptığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin, uluslararası hukuk müsaade ettiği ölçüde devlet 
olarak üzerinde egemen yetkiler kullanabileceği tüm dünya 
denizlerinin, Mavi Vatan’ı oluşturduğu belirtilen bildirgede, bu 
deniz alanların içinde, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin 
kıyısı bulunduğu denizlerin yer aldığı ifade edildi.

Türkiye’nin tüm bu deniz alanlarındaki egemen yetkisinin 
kapsamı üzerinde faaliyet yürütülen deniz alanının, mahiyetine 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiği dile getirilen bildirgede “Mavi 
Vatan, kara ülkesinde olduğu gibi tekli bir coğrafi yapı içinde 
şekillenmediğinden kullanılabilecek yetkinin kapsamı da deniz 
alanı türüne bağlıdır. Hatta Türk bayraklı gemiler dahi dünyanın 
neresinde bulunursa bulunsunlar üzerlerinde egemen yetki 
kullanımının müsaade olunduğu araçlar olarak Mavi Vatan 
kapsamındadır.” denildi.

Günümüze kadar 1982 tarihli Karasuları Kanunu dışında 
Türkiye’nin deniz alanları üzerindeki yetkisini ilgilendiren bir 
düzenleme çıkartılamadığı, Türk deniz mevzuatının, 2011’den 
bugüne geliştirilen denizci politikayı desteklemekte yetersiz 
kaldığının belirtildiği bildirgede, bu yetersizliğin, Türkiye’nin Ege 
Denizi’nde ve en önemlisi Doğu Akdeniz’de yürüttüğü siyasi, askeri 
ve teknik operasyonların uluslararası açıdan sorgulanmasına 
zemin hazırladığı dile getirildi.

Türkiye’nin denizlerde egemen yetkilere sahip olmasının ve bu 
yetkileri hukuka uygun bir şekilde kullanabilmesinin, meseleye 
ilişkin yeterli ve güçlü hukuki enstrümanlarla mümkün olduğu, 
deniz yetki alanları ile bu alanlarda kullanılacak egemen yetkileri 
açıkça tanımlayan ve bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esasları 
düzenleyen müstakil bir kanunun, bu enstrümanların başında 
yer aldığı belirtilen bildirgede, “Bu amaçla Türkiye’nin deniz yetki 
alanlarındaki kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına 
ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması 
bakımından bir Deniz Yetki Alanları Kanunu’na acil ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyacın da yasama erkini uhdesinde taşıyan Gazi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından giderileceği şüphesizdir.” denildi.
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Ankara Üniversitesi Latin 
Amerika Çalışmaları Araştırma 

ve Uygulama Merkezi (LAMER) 
ile Dışişleri Bakanlığı’nca kurulan 
“İstişare Mekanizması”nın ikinci 
toplantısı 17 Aralık 2020 tarihinde 
Rektörlük Senato Salonu’nda 
yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar ve LAMER 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati 
Kutlu ile akademisyenler ve 
Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili 
diplomatları katıldı.

Latin Amerika Ülkelerinde
17 Temsilcilik 

Büyükelçi Sedat Önal, en son 
çıkan büyükelçiler kararnamesinde 
Uruguay için de bir büyükelçinin 
atandığını, onunla birlikte Latin 
Amerika’da temsilciliklerimizin 
sayısının 17’ye çıktığını söyledi. 
Türkiye’deki Latin Amerika 
ülkelerinin temsilciliklerinin 
sayısının da arttığını ifade 
eden Sedat Önal, El Salvador 
Büyükelçiliği’nin açılmasıyla 
sayının 21 olacağını belirtti.

Latin Amerika ülkeleriyle 
ekonomik ilişkilerde kayda değer 
bir gelişme olduğunu belirten Sedat 
Önal, 2002 yılında ticaret hacmimiz 
950 milyon dolar iken, 2019’da bu 
rakamın 9,4 milyar dolara çıktığını 
söyledi.

“Dominik’in En Büyük Turizm 
Kompleksini Türk Şirketi İnşa 
Ediyor”

Latin Amerika bölgesiyle 
karşılıklı yatırımlarda olumlu 

yönde hareketlenme olduğunu da 
söyleyen Sedat Önal, Dominik 
Cumhuriyeti’nde ülkenin en 
büyük turizm kompleksini Türk 
şirketlerinin inşa etmesinin, 
Meksika’da otomotiv yedek parça 
üretiminin ve Brezilya’da kord bezi 
üretiminin bunun örnekleri olduğunu 
vurguladı.

“390 İnsanî ve Kalkınma 
Yardım Projesi”

İlişkilerde engel olarak görülen 
unsurlardan bir tanesinin uzaklık 
olduğunu kaydeden Sedat Önal, 
bunun aşılması için Türk Hava 
Yolları’nın devreye girmesinin 
önemli olduğunu, Türk İş 
Birliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın da (TİKA) bölgede 
aktif performans sergilediğini ve 390 
insanî ve kalkınma yardım projesini 
tamamladığını söyledi.

“Öğrencileri Bölge Konusunda 
Eğitiyoruz”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Üniversite bünyesindeki LAMER 
ile öğrencilerin bölge konusunda 
eğitildiğini ve farklı sempozyumlar 
düzenlendiğini belirtti. İstişare 
mekanizması oluşturulmasının, 
üniversiteler ve kamu kurumlarının 
fikir alışverişi içinde bulunması 
açısından faydalı olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bu 
çerçevede bizler de üzerimize düşen 
görevleri yapıyor, bölge ülkelerinin 
çok kıymetli devlet büyüklerini 
ağırlıyor, üniversitelerle akademik 
ve kültürel iş birliği anlaşmaları 
imzalıyoruz.” dedi.

Latin Amerika İstişare Toplantısı
LAMER ve Dışişleri Bakanlığı’ndan

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Ankara Üniversitesi’nin Latin 
Amerika üniversiteleriyle birçok 
protokolünün olduğunu da 
belirterek, Latin Amerika ülkeleriyle 
her alanda ikili ilişkilerin artmasını 
önemsediklerini vurguladı.

“Yayınlarımızı Bölge 
Ülkelerine Dağıtıyoruz”

LAMER Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Necati Kutlu, bölgede 
bugüne kadar yaklaşık 200 
bilimsel ve akademik faaliyet 
gerçekleştirdiklerini, merkez 
olarak yayımladıkları 10’u 
ulusal, 13’ü uluslararası 23 
eserin bölge ülkelerindeki 
üniversitelere ve kütüphanelere 
dağıtıldığını söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi 
İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Levent Gümrükçü ise Latin 
Amerika gibi bir coğrafyayla 
hem siyasi, hem ekonomik, hem 
kültürel açıdan çok daha ileri 
bir noktada olmak gerektiğini 
dile getirdi. 

Konuşmaların ardından 
yapılan iki oturumda, Latin 
Amerika bölgesiyle ilgili 
çeşitli konularda sunumlar 
gerçekleştirildi. Toplantının 
genel değerlendirme ve kapanış 
oturumunda ise Latin Amerika 
ülkelerinde gelecek 6 aylık 
dönemde yapılabilecek projeler 
üzerinde görüşülerek “İstişare 
Mekanizması toplantılarının her 
yıl yapılmasına ve öngörülen 
projelerin değerlendirilmesine 
karar verildi. 
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Üniversitemiz Medikal Tasarım 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (MEDİTAM), üç boyutlu 
(3B) baskı teknolojisinin sağlık 
alanındaki uygulamaları 
konusundaki öncü faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen projesi 
çerçevesinde Ankara ili ve 
çevresinde 3B baskı ile kişiye özel 
olarak üretilen medikal ürünlere 
yönelik pazar payı, sektördeki 
farkındalık ve ihtiyaç analizi 
konularında bir fizibilite çalışması 
yürütmekte olan MEDİTAM, 
konunun bilimsel ve sektörel tüm 
yönleri ile tartışılacağı bir bilimsel 
toplantıyı 17-18 Aralık 2020 
tarihlerinde çevrimiçi olarak 
düzenledi.

Ankara ve çevresinde son 
yıllarda oluşturulmuş olan Ostim 

MEDİTAM, 3B baskı teknolojisinin 
ön plana çıktığı bu dönemde, 
ihtiyaca yönelik steril, tek 
kullanımlık medikal ekipmanların 
tasarım ve hızlı üretimine yönelik 
faaliyetler sürdürüyor.

MEDİTAM

Ankara Kalkınma Ajansı Desteğiyle

Ülkemizde Medikal 3B
Baskı Sektörünün Nabzını Tutuyor

Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası SEİS, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB gibi 
yapılanmalar, çeşitli biyomedikal 
cihaz üretici ve tedarikçileri ile 
birlikte Ankara’da bulunan ve 
Ülkemizin referans sağlık kurumları 
arasında olan üniversite hastaneleri 
ve diğer hastaneler, Ankara ilini 
biyomedikal cihazlar ile ilgili 
Ülkemizde lider bir konuma 
getiriyor. MEDİTAM, Ankara 
Kalkınma Ajansı desteği ile Ankara 
bölgesinin 3B baskı kullanımı 
ile kişiye özel yüksek teknolojik 
medikal ürün geliştirme ve üretme 
kapasitesinin artırılması konusunda 
öncü çalışmalarını ve klinik 
uygulamalarını sürdürüyor. 

MEDİTAM Müdürü Doç. 
Dr. Pınar Yılgör Huri, özellikle 
COVID-19 ile mücadelede 3B baskı 
teknolojisinin ön plana çıktığının 
altını çizerek, bu dönemde ihtiyaca 
yönelik steril, tek kullanımlık 
medikal ekipmanların tasarım ve 
hızlı üretimine yönelik faaliyetleri 
sürdürdüklerini belirtti. Medyada 
da geniş yer bulan siperlik, tek 
kullanımlık steril laringoskop ve 
swab gibi ürünlerin üretimine 
yönelik olarak gerçekleştirilen 
çalışmalar virüsün yayılımının 
önlenmesi, kontrol altına alınması 
ve ekipmanların sterilizasyonu için 
ihtiyaç duyulan zamandan tasarruf 
sağlanması gibi konularda sağlık 
çalışanlarına hizmet sunmaya 
devam ediyor.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödüllerinden (TÜBA-

GEBİP) birini Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zerrin Sezgin Bayındır; TÜBA-TESEP “Sağlık ve 
Yaşam Bilimleri” ödülünü de Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Alp Can “Yaşam Bilimlerinde A’dan Z’ye: 
Mikroskopi” adlı kitabıyla kazandı. 

Öğretim Üyelerimize

TÜBA Ödülleri
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Ankara’daki Üç Üniversitenin Güçleri Birleşti

Gazi Üniversitesi bünyesinde, 
Ankara Üniversitesi ve Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği 
ile kurulan Gazi Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Nörobilim 
ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet 
Ortak Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (NÖROM) yönetmeliği 
19 Aralık 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Özellikle tıp alanında 
pek çok nörolojik hastalığın 
tedavisine yönelik araştırmalar 
ve bu araştırmalar ile kazanılan 
bilgiler ile yeni tıp ve bilişim 
teknolojilerini geliştirmeyi 
amaçlayan NÖROM’un, beyni ve 
beynin temel mekanizmalarını daha 
iyi anlayarak bu bilgiyi tıp, bilişim 
ve eğitim alanlarına uygulaması; 
nöroteknoloji, yapay zeka, 
makine öğrenmesi, nöromorfik 
çipler, insan-bilgisayar-makina 
etkileşimi alanlarında araştırma ve 
geliştirme yapması; hesaplamalı 
nörobilim, bilişsel nörobilim, 
moleküler nörobiyoloji, nörolojik 
bozukluklar, hastalık imzaları, 

nöronların morfolojisi, moleküler 
kimliği ve fizyolojik özellikleri ve 
davranış ilişkisi ve benzeri alanlarda 
araştırma ve geliştirme yapması ve 
bunların çıktılarının uygulanabilirlik 
seviyesini yükseltmesi; nörobilim 
ve nöroteknoloji alanında, önerilen 
merkezde ve diğer kurumlarda 
üretilen verilerin ve veri analiz 
yöntemlerinin internet ortamında 
paylaşılacağı nöroenformatik ağını 
oluşturarak veri ve bilgi paylaşımını 
hızlandırması bekleniyor.

Merkezin yönetim kurulu, 

ortak yükseköğretim kurumlarına 
mensup ikişer öğretim üyesi ile 
ortak yükseköğretim kurumlarının 
araştırmadan sorumlu birer üst 
düzey yetkilisi olmak üzere toplam 
9 kişiden oluşacak.

Danışma kurulu ise Merkezin 
faaliyet alanlarında araştırma ve 
uygulamaları ile birikime sahip 
öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet 
alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri 
arasından en fazla 15 üyeden 
oluşacak.

NÖROM Resmen Kuruldu

Fakültelerimizle, Eğitim, Araştırma, 
Topluma Hizmet Çalıştayları

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Rektör 
Yardımcılarımız, Ankara Üniversitesi Fakültelerinin fizikî 

mekan, araştırma ve personel sorunlarını tespit edip çözüm üretmek 
amacıyla Fakültelerimizin yöneticileri ve öğretim üyeleriyle bir dizi 
çalıştay gerçekleştirdi. 

Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan çalıştaylar, 7 Aralık’ta 
Diş Hekimliği Fakültesi’yle başladı. Ziraat Fakültesi’yle 8 
Aralık’ta, İlahiyat Fakültesi’yle 9 Aralık’ta, Veteriner Fakütesi’yle 
10 Aralık’ta, Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle 11 Aralık’ta, Tıp 
Fakültesi’yle 14-15-16 Aralık’ta, İletişim Fakültesi’yle 17 Aralık’ta, 
Fen Fakültesi’yle 18 Aralık’ta, Sağlık Bilimleri Fakültesi’yle 22 
Aralık’ta, Eğitim Bilimleri Fakültesi’yle 23 Aralık’ta, Hukuk 
Fakültesi’yle 24 Aralık’ta, Spor Bilimleri Fakültesi’yle 25 Aralık’ta, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’yle 28 Aralık’ta, Hemşirelik, Güzel 
Sanatlar, Mühendislik ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri’yle 29 
Aralık’ta, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’yle 30 Aralık’ta, Eczacılık 
Fakültesi’yle’de 31 Aralık’ta toplantı düzenlendi.
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Eczacılık Fakültesi’nin 60. kuruluş yıldönümü 
töreninde, Fakülteye bu yıl ilk üç dereceyle 
giren öğrencilere armağanlar sunuldu. 

Üniversitemiz Eczacılık 
Fakültesi’nin kuruluşunun 60. 

yılı, 16-18 Aralık 2020 tarihlerinde 
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 
16 Aralık’ta Eczacılık Fakültesi 50. 
Yıl Salonu’nda düzenlenen törende 
Dekan Prof. Dr. Asman Bozkır, 
Ankara Eczacı Odası Başkanı 
Taner Ercanlı, Türk Eczacıları 
Birliği Başkanı Erdoğan Çolak 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ın konuşmasının ardından, 
Eczacılık Fakültesi’nin Türkçe 
programına bu akademik yılda ilk 
üç dereceyle giren Elif Türkü Kaya, 
Özgür Özer ve Berke Erbektaş ile 
İngilizce Eczacılık programına 
ilk üç dereceyle giren Osman 
Şaylı, Orhan Tüzün ve Şeyda Nur 
Gündüz’e armağanlar sunuldu. 
Eczacılık Fakültesi’nden 1970 ve 
1990 yıllarında mezun olanlara 
da birer belge verildi, mezun ve 
öğrenci çalıştayları gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde 
“Dekanlarımızın Gözünden 
60 Yılda Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi” başlıklı bir 
panel gerçekleştirilirken, Doç. 
Dr. Ceyda Tuba Şengel Türk 
“Eczane Yönüyle Tıbbi Cihazlar”, 
Dr. Öğr. Üyesi Özge İnal “Yeşil 
Kozmetikler”, Prof. Dr. Gülçin 
Saltan-İşcan “Bağışıklık Sistemine 
Etkili Bitkisel Ürünlere Güncel 
Yaklaşımlar”, Dr. Öğr. Üyesi 
Ongun Mehmet Saka “Sahte, Miadı 
Dolmuş ve Eczane Dışından Temin 
Edilen İlaçlara İlişkin Vakalar ve 
Hukuksal Sonuçları”, Dr. Gizem 
Gülpınar “Eczacı Hasta İletişimi”, 
Prof. Dr. Ayşe Mine Özkan “Tıbbi 
Bitkisel Ürünlerde Kontaminasyon 
ve Tağsiş”, Prof. Dr. Ceyda Sibel  
Kılıç “Antiviral Etkili Bitkiler”, 
Prof. Dr. Esin Akı Yalçın “Yeni 
İlaçların Keşif ve Geliştirilmesi”, 
Prof. Dr. Asuman Bozkır “Soğuk 

Zincire Tabi İlaçlar ve 
Uygulamalar Açısından 
Değerlendirmeler” ve 
Doç. Dr. İlker Ateş 
“İlaç Etkileşimlerinin 
Toksikolojideki Önemi” 
başlıklarında konferanslar 
sundu. 

Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Asuman Bozkır, Fakültede, lisans 
programlarının yanında Eczacılık 
Teknolojileri Bölümü çatısı altında 
Farmasötik Teknoloji, Farmasötik 
Biyoteknoloji, Radyofarmasi  
yüksek lisans ve doktora 
programları ile Kozmetoloji, 
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 
yüksek lisans programlarının 
eğitimlerinin 1994 yılından beri 
devam ettiğini, Fakültede yürütülen  
lisansüstü programlarından  bugüne 
kadar 195 doktora ve 614 yüksek 
lisans olmak üzere toplam 809 
lisansüstü öğrencinin mezun 
olduğunu, hâlen lisansüstü eğitimi 
devam eden öğrencilerimizin 
sayısının 344 olduğunu söyledi. 
Fakültenin, YÖK’ün her yıl 
düzenlediği “Engelsiz Üniversite 
Bayrak Ödülleri”nde 2019 yılında 

Mekanda Erişim “Turuncu Bayrak” 
ödülünü aldığını da belirten Prof. 
Dr. Asuman Bozkır, öğretim 
üyelerinin çok sayıda başarıya 
imza attığını, geleneksel olarak 
düzenledikleri ve yurt içi ve yurt 
dışından, alanında uzman pek çok 
bilim insanının bir araya geldiği 
International Symposium on 
Pharmaceutical Sciences’in (ISOPS) 
13.sünün 2021 yılında yapılacağını 
söyledi.

“Hedeflerinizi Büyük Tutun”
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 

Ünüvar da Covid-19 sürecinin, 
eczacıların, sağlık sektörünün 
en önemli aktörlerinin başında 
geldiğini bir kez daha gösterdiğini 
söyledi. İnsanoğlunun, bundan 
sonra da salgın hastalıklarla daha 
sık karşılaşacağını belirten Prof. 
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Dr. Necdet Ünüvar, bu nedenle aşı 
ve ilaç üretiminin son derece önemli 
olduğunu söyledi. Öğrencilere, 
hedeflerini daima büyük tutmaları 
yönünde tavsiyelerde bulunan 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bütün 
dünya 2 Türk bilim insanının 
ürettiği aşıyı konuşuyor. Biz de 
Ankara Üniversitesi olarak, Kök 
Hücre, Kanser ve Biyoteknoloji 
enstitülerinde Covid-19’a yönelik 
aşı ve ilaç çalışmaları sürdürüyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın gururla 
ifade ettiği iki aşı çalışmasından bir 
tanesi Ankara Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından çalışılıyor. Bundan 
gurur duyuyoruz.” dedi. Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Rektörlük görevinde, 
bir yandan tıkalı alanları çözmeye, 
bir yandan da yeni birtakım atılımları 
da hayata geçirmeye çalışacaklarını 
sözlerine ekledi.  

Ankara Eczacı Odası 
Başkanı Taner Ercanlı da Ankara 
Üniversitesi’nin, eczacılık 
mesleğinin gelişimi açısından 
son derece önemli işlere imza 
attığını, eczacılık mezunlarının, 
halk sağlığına, akademiye ve ilaç 
sektörüne çok büyük katkılar 
sunduğunu söyledi.  

Türk Eczacıları Birliği Başkanı 
Erdoğan Çolak ise Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 
vizyoner bir fakülte olduğunu, 
bugüne kadar bu vizyonerliğini, 
değişimlere ve dönüşümlere 
adaptasyonuyla ortaya çıkardığını, 
bu anlamda Türkiye’nin önemli ve 
büyük bir fakültesi olduğunu söyledi. 

Ankara Üniversitesi olarak, İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Cemal Tosun’un yürütücülüğünde ortak 
olduğumuz, sahipliğini “Europäisches Institut 
für interkulturelle ve interreligiöse Forschun/
Liechtenstein” kurumunun yaptığı ve 1 Eylül 
2014-30 Ağustos 2917 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “Religiöse Bildung und 
interkulturelles Lernen RBIKL” adlı Erasmus+ 
KA2 Projesi, Liechtenstein ulusal ajansı/Agentur für Internationale 
Bildungsangelegenheiten AIBA tarafından oluşturulan jüri 
tarafından yapılan değerlendirmede, yetişkin eğitimi KA2 
kategorisinde 2014-2020 projeleri arasında en başarılı proje 
seçilerek “Erasmus+ Award 2020” ödülüne layık görüldü. 

  

Türkiye, yükseköğretimde uluslararası öğrenciler için çekim 
merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme kaydederek, 2018 

yılında sahip olduğu uluslararası öğrenci sayısı bakımından 
dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nce 
(UNESCO) yayımlanan 2018 yılı verileri itibarıyla 125 bin 138 
öğrenci sayısı ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası 
öğrenciye sahip 10. ülke oldu. 

UNESCO 2018 yılı verilerine göre, dünyada toplam 5 milyon 
571 bin 402 uluslararası öğrenciden 987 bin 314’ü Amerika’daki 
yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor. Amerika’yı sırasıyla 
452 bin 079 öğrenci ile İngiltere, 444 bin 514 öğrenci ile Avustralya 
izliyor. 

UNESCO’nun 2018 verilerine göre dünyada en çok uluslararası 
öğrenci çeken ilk 10 ülke şöyle:

“ABD (987.314), İngiltere (452.079), Avustralya (444.514), 
Almanya (311.738), Rusya (262.416), Fransa (229.623), Kanada 
(224.548), Japonya (182.748), Çin (178.271), Türkiye (125.138)”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yeni YÖK olarak göreve 
geldikleri 2014’te 48 bin 183 olan Türkiye’deki uluslararası 
öğrenci sayısının, yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşma 
politikası bağlamında takip ettikleri stratejiler, aldıkları kararlar ve 
koydukları hedefler doğrultusunda son beş yılda çok büyük bir artış 
gösterdiğini söyledi.

Türkiye, 
Yükseköğretimde 
Dünya’da İlk 10’da

Öğretim Üyemize

Uluslararası Ödül
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TARLA, Ulusal Merkez Oldu

Türkiye’nin ilk araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısına dayalı 
ışınım kaynağı merkezi olan Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı 

Enstitüsü bünyesindeki Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı’nı 
(TARLA) ulusal yapıya dönüştüren protokol töreni 2 Aralık 2020 
tarihinde Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.

Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Üniversite yönetimi, TARLA araştırmacıları ve akademisyenler 
katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ankara 
Üniversitesi olarak vizyoner adımlar atarak hem Ülkemize hem de 
insanlığa hizmet ediyoruz. Bu çalışma da onlardan biri ve heyecan 
verici” dedi.

“CERN Gibi Konuşulan İşler Yapacağına İnanıyorum”
Türkiye’nin oldukça yüksek bilimsel üretim kapasitesine 

sahip ve beşeri sermayede dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Geçmişten 
günümüze Devrim arabaları ve uçak üretimi gibi Türkiye’nin gücü 
her fırsatta gösterildi. Şimdi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde vizyoner adımlar atılmaya devam 
ediyor. TARLA da bu anlamda önemli çalışmalara imza atacaktır. 
TARLA’nın CERN gibi konuşulan işler yapan bir merkez olarak 
anılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar şöyle devam etti:
“Niteliği her geçen gün artırmaya kararlıyız. TARLA da artık 

Ulusal Araştırma Altyapısı olarak tanımlanarak bilim ve endüstriye 
sağlayacağı altyapı ile bilim insanlarının araştırmaları neticesinde 
geliştirdiği inovatif teknolojinin endüstri ve sanayiye aktarılması 
için aracı olacak. Bu vesileyle ülkemizdeki bilimsel araştırmaların 
endüstri ve sanayiye uygulanması ve teknolojiye dönüştürülmesi 
yönünde önemli adımlar atılacak.”

Bölgedeki Tek Hızlandırıcı 
Merkezi
Bulunduğu konum itibariyle 
Avrupa Birliği ve Doğu 
Akdeniz ülkeleri arasındaki 
coğrafi boşluğu tamamlayacak 
özelliğe sahip olan TARLA, 
bölgede tek hızlandırıcı tabanlı 
araştırma altyapısı olma 
niteliğinde. Hızlandırıcı tabanlı 
bir araştırma altyapısı olarak 
TARLA, benzerleri ile küresel 
ölçekte rekabet edebilecek, yerli 
sanayinin katma değeri yüksek 
teknolojilerde yetkinliğini ve 
teknik uzmanlığını artıracak, 
sosyoekonomik gelişimine büyük 
katkı sağlayacak, ürettiği elektron 
demeti ve ışınım kaynakları 
ile enerji, uzay teknolojileri, 
nükleer teknolojiler, sağlık bilimi 
ve teknolojileri, savunma ve 
malzeme bilimi gibi stratejik 
alanlarda modern araştırmaların 
ülkemizde de yapılmasını 
olanaklı kılacak.
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Üniversitemiz 
Mühendislik 

Fakültesi, 5 Aralık 
Dünya Mühendisler 
Günü’nü, internet 
üzerinden düzenlediği 
bir etkinlikle kutladı. 
Dekan Prof. Dr. M. 
Emin Candansayar 
ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar’ın 
açılış konuşmalarını 
yaptığı etkinlikte 
Fizik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Yavaş “Hızlandırıcı 
Teknolojileri Açısından 
Mühendisliğin Önemi: CERN ve 
Türkiye’de Yürütülen Projelerden 
Örnekler” başlıklı bir konferans 
sundu. 

Prof. Dr. M. Emin Candansayar, 
Fakültenin iki temel görevi 
olduğunu, bunlardan birincisinin, 
topluma hizmet edecek, günümüz 
teknoloji bilgi ve birikimiyle 
donatılmış mühendisler yetiştirmek, 
ikincisinin de proje odaklı yaptığı 
çalışmalarla, özellikle ülkemizin 
çıkarlarını gözeten ve toplumun 
yaşamını kolaylaştıran bilgi, 
teknoloji ve ürün üretmek olduğunu 
söyledi. 

“Mühendislik Fakülteleri Yeni 
Yapılanmalara Gidecek”

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar da toplumda ihtiyaçlar 
arttıkça, mühendislik alanlarının da 
buna göre gelişeceğini, mühendislik 
fakültelerinin de bu çerçevede yeni 
yapılanmalara gideceğini söyledi. 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bizim 
de Mühendislik Fakültemizde yeni 
alanlar açmak için girişimlerimiz 
var. Yazılım, yapay zeka, otomasyon 
ve robotiks gibi.” dedi.

Türk Hızlandırıcı Merkezi
Mühendislik Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ömer Yavaş 
da konferansında “Parçacık 
Hızlandırıcıları ve Uygulama 
Alanları”nı, “Hızlandırıcı 
Teknolojileri-Mühendislik 
İlişkisi”ni, “Türkiye’de Hızlandırıcı 
Çalışmaları”nı, “Türk Hızlandırıcı 
Merkezi Projesi”ni, “Türk 
Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı-
TARLA”yı, “CERN ve Türkiye-
CERN İlişkileri”ni, “CERN 
Projelerinden Örnekler”i anlattı. 

Parçacık hızlandırıcılarının, 
yüklü parçacık demetlerinin 
oluşturulmasını, elektrik alan ile 
hızlandırılmasını ve magnetik 
alan ile yönlendirilmesini ve 
odaklanmasını sağlayan donanımlar 
olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer 
Yavaş, hızlandırıcıları 3 amaçla 
kullandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ömer Yavaş, “Birincisi, 
istediğimiz demet enerjilerini 
elde etmek yani yüksek enerjilere 
ulaşmak. İkincisi, çarpıştırıcı 
deneylerle atomun ve maddenin 
derinliklerine inmek ve evrenin 
oluşumuna ışık tutacak araştırmaları 
yapmak, bir diğeri de ışınım 
kaynağı olarak kullanmak.” dedi.

“Yapay Lensten 
Dijital Kameralara” 

Dünyada küçük, 
orta ve büyük ölçekli 
yaklaşık 40 bin 
hızlandırıcı olduğunu, 
bunların % 45’inin 
medikal, % 45’inin 
endüstriyel, diğerleri de 
izotop ışınım üretimi ve 
yüksek enerjili parçacık 
fiziği deneylerinin 
yapılmasıyla ilgili 
kurulmuş tesisler 

olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer 
Yavaş, hızlandırıcıların kullanım 
alanlarını da anlattı. 

Hızlandırıcıların, parçacık fiziği 
ve nükleer fizik araştırmalarında, 
malzeme bilimi ve ulgulamalarında, 
hızlandırıcı sürümlü sistemler 
ve nükleer atık dönüşümünde, 
nükleer teknolojilerde, madencilik, 
savunma ve güvenlik, gıda ve uzay 
sanayilerinde, yaşam bilimleri ve 
medikal uygulamalarda, mücevher 
sektöründe, hızlandırıcıya dayalı 
ışınım kaynaklarında, bilişim ve 
iletişim teknolojilerinde, fotonik 
araştırma ve uygulamalarında, 
biyoteknolojide, nanoteknolojide, 
arkeolojide, çevre uygulamalarında 
kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. 
Ömer Yavaş, şöyle deva etti:

“GPS navigasyondan airbag’a, 
yapay lensten dijital kameralara, 
yapay organlardan akıllı kredi 
kartlarına, mobil telefonlardan 
uydulara kadar teknolojiler 
hızlandırıcı çalışmalarıyla üretildi. 
Eğer bir hücreyi, proteini ya da 
atomu özel bir ışıkla, örneğin 
siklotron ışınımıyla göremiyorsak, 
bu dünyayı tanımıyoruz, bu 
dünyayla ilgili araştırmalarda ve 
ürünlerde eksiğiz anlamına geliyor.”

Dünyada 40 Bin
Hızlandırıcı Bulunuyor

Üniversitemizden, Dünya Mühendisler Günü Etkinliği
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Ankara Üniversitesi Yaşlılık 
Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (YAŞAM), 
“Kadının Güçlenmesi ve Sosyal 
Uyumun Desteklenmesi Projesi” 
çerçevesinde, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu 
Anadolu Bölge (GAP) Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye Temsilciliği iş 
birliğiyle COVID-19 pandemi 
sürecinde “Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Çalışanlarına Yönelik 
Mesleki Uyum” konulu 5 
aşamalı eğitim webinar serisi 
gerçekleştirildi.

YAŞAM Müdürü Prof. 
Dr. Emine Özmete’nin 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
webinarlar çerçevesinde, 9 Temmuz 
2020 tarihinde sahada görev 
yapan sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarına yönelik “Covid-19 
döneminde mesleki uyum ve stres 
ile başa çıkma” konusunda, Ankara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif 
Gökçearslan Çiftci’nin konuşmacı 
olarak katıldığı mesleki uyum 
webinarı gerçekleştirildi. Tıp 
Fakültesi Geriatri Bölüm Başkanı 
ve Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi 
İbn-i Sina Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Sevgi Aras ise 

13 Temmuz 2020 tarihinde, 
“Covid-19 Döneminde Geriatrik 
Değerlendirme” mesleki uyum 
webinarı gerçekleştirdi. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü Araştırma 
Görevlisi Dr. Fulya Akgül Gök, 
16 Temmuz 2020 tarihinde 
“Covid-19 Döneminde Yaşlılar 
ve Engelliler ile Mesleki 
Uygulama-Vaka Yönetimi” 
konulu konferansı verdi. Adalet 
Bakanlığı Mağdur Hakları 
Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet 
Uzmanı Dr. Pınar Özdemir, 
24 Temmuz 2020 tarihinde 
“Covid-19 Döneminde Mesleki 

Dayanıklılık (sosyal ve psikolojik 
dayanıklılık, mesleki becerileri 
geliştirme, uyum ve dijitalleşme” 
konusunu, Uzman Diyetisyen Dilara 
Koçak ise 16 Eylül 2020 tarihinde 
“Yaşam Sanatı” konusunu anlattı. 
Dilara Koçak, sağlıklı bir yaşam için 
“Beslenme, Egzersiz, Alışveriş ve 
Mutfak” konularında bilgi verdi.

UNDP ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı
İş Birliğiyle, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına

YAŞAM, “Kadının 
Güçlenmesi ve Sosyal 

Uyumun Desteklenmesi Projesi” 
çerçevesinde, GAP  Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı ve UNDP 
Türkiye Temsilciliği iş birliğiyle, 
“Yaşlılarda Pandemi Sürecine 
Uyum ve Dayanıklılık” konulu dört 
aşamalı yaşlılık çalışmaları webinar 
serisini de gerçekleştirdi. 

YAŞAM Müdürü Prof. 
Dr. Emine Özmete’nin 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
webinarların, 1 Ekim 2020 
tarihindeki Dünya Yaşlılar 
Günü’nde gerçekleştirilen ilkinde, 
“Pandemiler: Yaş ve Yaşlanmaya 
Bakışımızı Değiştiriyorlar mı?” 
konusu ele alındı. Webinara, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri 
Bölüm Başkanı ve İbn-i Sina 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevgi Aras konuşmacı 
olarak katıldı.

Webinar serisi çerçevesinde, 
Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz 
Can da 8 Ekim 2020 tarihinde 
“Yaşlılarda Fiziksel İyilik: 
COVID-19 Döneminde Yaşlılarda 
Kas ve İskelet Sistemi Sağlığı” 
konusunu anlattı.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Remziye Ege, 15 
Ekim 2020 tarihinde “Yaşlılarda 

Pandemi Sürecine Uyum ve 
Dayanıklılık” konusunu anlatırken, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erguvan Tuğba Özel Kızıl ise 22 
Ekim 2020 tarihinde “Yaşlılarda 
Psikolojik İyilik” başlığıyla 
konferans verdi. 

Webinar dizisinin son 
konferansını 26 Kasım 2020 tarihinde 
Uzm. Diyetisyen Elvan Odabaşı ve 
Fizyoterapist Kaan Akın, “Diyet ve 
Egzersiz Üzerine, Yaşam Sanatı” 
konusunda verdi. Elvan Odabaşı, 
evde sağlıklı beslenmeyi anlatırken, 
evde yapılabilecek sağlıklı ve pratik 
tarifler verdi. Kaan Akın ise evde 
kolay egzersizler yaparak nasıl 
sağlıklı kalınabileceğini anlattı.   

Yaşlılık Çalışmaları Webinar Serisi

Mesleki Uyum Webinar Serisi
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Üniversitemiz ve TED Üniversitesi İş Birliğinde Sosyoloji Araştırması

Gençlerin, Covid-19 Salgınıyla
Baş Etme Stratejileri Araştırıldı

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan, 
2020 yılının ilk çeyreğinde hızla 

tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
Türkiye’de de 11 Mart’ta ilk vakası 
görülen, halâ deneyimlemekte 
olduğumuz Covid-19 salgınına 
ilişkin TÜBİTAK destekli Ankara 
Üniversitesi ve TED Üniversitesi iş 
birliğinde, Öğretim Üyemiz Prof. 
Dr. Nilay Çabuk Kaya 
yürütücülüğündeki “Gençlerin 
Covid-19 Salgını ile Baş Etme 
Stratejilerinin Farklı Dinamikleri” 
projesinin bulguları, 25 Aralık 2020 
tarihinde zoom aracılığı ile 
gerçekleştirilen çalıştayda 
paylaşıldı.

164 katılımcının kayıt yaptırdığı 
çalıştaya akademisyenler, sivil 
toplum temsilcileri ve gençler 

Araştırmaya katılan gençler, 
Covid-19 salgınını, 20’li 
yaşlarını doyasıya yaşamalarını 
engelleyen doğal bir felaket 
olarak tanımladı.

katılım sağladı. 2 saat 15 dk süren 
çalıştayda proje yürütücüsünün 
kolaylaştırıcılığı ile araştırmayı 
yürüten araştırmaların bulgulara 
ilişkin sunumları yer aldı. Daha 
sonra katılımcılarla soru-cevap 
ve öneriler bölümü ile toplantı 
sonlandırıldı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nilay 
Çabuk Kaya açılış konuşmasında, 
proje fikrinin nasıl oluştuğunu, 
ekibin oluşumunu ve TÜBİTAK 

çağrısına başvuru sürecine ilişkin, 
içinde bulunduğumuz Covid-19 
salgını ortamında araştırmanın nasıl 
gerçekleştiğinin vurgusunu yaptı.

Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya 
çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Bu çalışmanın öyküsü, 19 Nisan 
2020 TÜBİTAK Covid-19 proje 
çağrısı öncesine dayanmaktadır. 
Özellikle de başından bu güne 
dek proje ekibi fiziksel olarak 
aynı mekanda bir araya gelmeden 
WhatsApp grubu ve online 
platformlardaki toplantılarla projeyi 
tasarlamış ve yürütmüştür.

Projenin hedef kitlesi olan 
gençlerin salgın öncesi yaşam 
dinamikleri ve gençlere atfedilen 
(sağlıklı, dinamik, değişime açık, 
umutlu, coşkulu gibi) değerler ile 
birlikte değerlendirildiğinde, gençlerin 
salgından etkilenen en önemli 
demografik gruplardan biri olduğu 
vurgusu yapılmıştır. 

Bu nedenle yürütülen araştırma; 
(18-30 yaş arası) gençlerin Covid-19 
salgını ile baş etme stratejilerini ve 
bu stratejileri etkileyen dinamikleri 
anlamayı amaçlamıştır. 

Çalışma Türkiye çapında 
karantina illeri ve karantina dışı iller 
çerçevesinde 1129 gencin gönüllü 
çevrim içi ankete katılımı ve aynı 
zamanda 40 gencin zoom ortamında 
mülakatları ile gerçekleşmiştir.”

Araştırmaya katılan gençler, arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini, 
ilişkilerini de dijitale taşıdıklarını belirtirken, bazı gençler de 
üniversitede yarım zamanlı çalışarak para kazandıklarını ancak 
artık bu olanağın olmadığını söyledi. Salgından önce de yoksul olan 
gençler ise burslarını ailelerine vermek zorunda kaldıklarını, bazı 
öğrenciler de uyku düzeninin bozulduğunu, tüketim alışkanlıklarının 
değiştiğini, stresten kilo aldıklarını, bilgisayar oyunları oynamaya 
başladıklarını, çok sayıda dizi izlediklerini söyledi.

Gençler, salgınla 
başetmek için ise 
düzenli spor yapmaya 
başladıklarını, temizlik ve 
aşırı titiz olmaya, doğaya 
dönmeye, daha pozitif 
olmaya, online alışveriş 
yapmaya çalıştıklarını, 
salgınla başetmek için 
dine yöneldiklerini 
kaydettiler. 
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Kore Savaşı 70 Yaşında
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, Kore Savaşı’nın 
70. yıldönümü anısına, 7 Aralık 
2020 tarihinde, Türkiye’nin Seul 
Büyükelçiliği ve G. Kore’nin önde 
gelen üniversitelerinden Hankuk 
Üniversitesi iş birliğinde “Kore 
Savaşı: 70 Yıl Sonra Yeniden 
Düşünmek” başlıklı bir panel 
gerçekleştirdi.

İnternetten online 
gerçekleştirilen panelde 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Seul Büyükelçisi Ersin 
Erçin, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve 
Prof. Dr. Funda Keskin Ata açılış 
konuşması yaparken Prof. Dr. Çınar 
Özen, Prof. Dr. Melek Fırat, Prof. 
Dr. Chong Jin OH, Prof. Dr. Bong 
Chul Kim ve Prof. Nana Lee de 
panelist olarak yer aldı.

Panel youtube.com/ausbfm 
adresinden de canlı yayınlandı.

“Kore ve Türk Halkı Kan 
Kardeşi”

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Kore savaşına katılan 
birlikler arasında sadece Türk 
askerinin, savaşta öksüz ve yetim 
kalan çocuklar için okul inşa eden 
tek birlik olarak tarihe geçtiğini ve 
o tarihlerde açılan Ankara Okulu 
ile Türk askerinin fedakarlıklarını 
unutmayan Kore halkının, 
Türk halkını kan kardeşi olarak 
nitelendirmeye başladığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Kore Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın da 
Türkiye’de alanının ilki olan bilim 
gücümüz olduğunu belirten Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, “Kahraman 
askerlerimizin anısı, G. Kore 
ile Türkiye arasında ilelebet bir 
dostluğun kurulmasına da zemin 
teşkil etmiştir. 2012 yılında stratejik 
ortaklık seviyesine yükselen 
Türkiye-G. Kore ilişkileri, hem 
TBMM’de hem de Kore Ulusal 

Meclisi’nde karşılıklı olarak 
parlamentolar arası dostluk grupları 
teşkil edilmesiyle taçlanmıştır. 
Umuyorum ki geçen zaman, 
geleceğe dönük önemli sonuçlar 
sağlanması hususunda yeni bir 
başlangıca vesile olur.” dedi.

“Hâlâ Ankara Marşını 
Söylüyorlar”

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi 
Ersin Erçin de hâlâ hayatta olan 
Ankara Okulu mezunlarının, 

1950-1953 Arasında Yaşanan, Türkiye’nin 721 Şehit Verdiği

Hankuk Üniversitesi’nden Prof. Nana Lee de “Türk Sinemasında Kore Savaşı 
Konulu Filmleri” anlattı. Şu ana kadar 17 filmin gösterime girdiğini, bu 
filmlerin adlarının “Kore’de Türk Kahramanları-1951”, “Kore Gazileri-1951”, 
“Mehmetçik Kore’de-1951”, “Kore’den Geliyorum-1951”, “Kore’de Türk 
Süngüsü-1951”, “Dokunulmaz Bu Aslana-1952”, “Yurda Dönüş-1952”, 
“Şimal Yıldızı-1954”, “Ağlayan Gelin-1957”, “Sonbahar Yaprakları-1961”, 
“Akşam Güneşi-1966”, “Ezo Gelin-1955, 1968, 1973”, “Esir-1983”, “Ayla-
2017” olduğunu belirten Prof. Nana Lee, filmlerin, Türk askerlerinin Kore’ye 
gitmesinden çok kısa süre sonra üretildiğini, filmlerde Kuzey Korelilerin daha 
çok gaddarlık ve kötülüklerinin vurgulandığını, Güney Koreli hakkında hiçbir 
olumsuz yön olmadığını, sempati ve merhamete öncelik verildiğini söyledi.
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Büyükelçiliği ziyaretlerinde hep 
beraber “Ankara Ankara Güzel 
Ankara” marşını söylediklerini 
belirterek, “Ben de gözyaşlarıyla her 
seferinde izlemekteyim.” dedi.

“15 Bin Gencimiz Savaşa 
Katıldı”

Prof. Dr. Funda Keskin Ata, Kore 
Savaşı’na Türkiye’den 15 bin gencin 
katıldığını, bu askerlerin, savaşa 
giderlerken Kore’nin nerede olduğunu 
dahi bilmediklerini ama dönüşlerinde 
hem Kore halkına dair birçok bilgi 
edindiklerini hem de daha sonraki 
dönemlerde, yaşadıkları yerlerde 
önemli bir etki yarattıklarını kaydetti. 

“Savaş, İki Ülke Arasında 
Kardeşlik Tesis Etti”

Prof. Dr. Çınar Özen, Kore 
Savaşı’nın, Türkiye ile G. Kore 
arasında kardeşlik tesis ettiğini, bugün 
onun çok önemli sonuçlarının ortaya 
çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çınar Özen, 
“Mesala, Türkiye Güney Kore’yle 
bir serbest ticaret anlaşması yaptı. 
Oysa Japonya yapmıyor. Savunma 
sanayiinde de G. Kore Türkiye’ye çok 
ciddi katkılar sağlıyor.” dedi.

“Savaşlar Çıkar Üzerinden 
Yürütülüyor”

20. yüzyılda savaşların, siyasetin 
bir devamı olarak yürütüldüğünü, 
bugün ise savaşlara bakıldığında, 
siyasetin bittiği yerde, gücü ve çıkarı 
silahla kazanmak gibi daha çıplak 
bir çıkar üzerinden yürütüldüğünü 
belirten Prof. Dr. Melek Fırat, 
“Bu kadar ilkelleşmiş ve idealize 
edilme ihtiyacı duyulmayan güç 
mücadelelerinin, 20. yüzyılda soğuk 
savaşın başladığından çok daha 
tehlikeli olduğunu düşünüyorum.” 
dedi.

“G. Koreli Gençler Anti 
Amerikancı” 

Prof. Dr. Chong Jin OH ise G. 
Kore’nin, Kore Savaşı’na katılan 
ülkelerin gençleri için verdiği bursları 
anlattı. G. Korelilerin genelde Türkleri 
kan kardeşi olarak gördüğünü belirten 
Prof. Dr. Chong Jin OH, G. Kore 
ile ABD arasında büyük ilişkiler 
olmasına rağmen G. Koreli gençler 
arasında anti Amerikancılık olduğunu 
ancak Türkiye hakkında böyle bir 
yargı bulunmadığını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Carlos Ron, 9 

Aralık 2020 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı 
makamında ziyaret ederek bir süre 
görüştü. Üniversitemiz LAMER 
Müdürü Prof. Dr. M. Necati 
Kutlu ve Venezuela’nın Ankara 
Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho 
Reyes’in de katıldığı görüşmede, Ankara Üniversitesi ile Venezuela 
akademik kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Venezuelalı Bakan 
Yardımcısı’ndan 
Üniversitemize Ziyaret

Panama’nın Ankara Büyükelçisi 
Mariela Sagel Rosas, 23 

Aralık 2020 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret 
ederek Ankara Üniversitesi ile 
Panama Üniversitesi arasında 
akademik iş birliği geliştirilmesi 
konusunu görüştü. Konuk 
Büyükelçi Mariela Sagel Rosas, 
Ankara Üniversitesi ile Panama Üniversitesi arasında denizcilik 
konusunda iş birliği yapılabileceğini vurguladı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesi’nin, özellikle deniz 
hukuku alanında çok gelişmiş bir merkezi olduğunu, bu konularda 
iş birliği yapılabileceğini kaydetti. 

Panama 
Büyükelçisi’nden
İş Birliği Teklifi

Peru’nun Ankara Büyükelçisi 
Luis Alberto Campana 

Boluarte, 1 Aralık 2020 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ı ziyaret ederek, Ankara 
Üniversitesi ile Peru üniversiteleri 
arasındaki akademik ilişkileri 
geliştirmek konularını dile getirdi. 

Peru Büyükelçisi 
Üniversitemizde
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Tıp Fakültesi
• 4. sınıf öğrencisi ve Öğrenci 

Konseyi Başkan Vekili Halit 
Beşrek: “Stajlarımızın büyük 
kısmını online yapmaktan dolayı 
biraz kaygılıyız. Bu konuda 
alternatifler üretilebilirse hem 
kaygılarımız giderilir, hem de 
eksikliklerimiz kapatılır.”

• 1. sınıf öğrencisi Esra Çayır: 
‘Klinik derslerimiz olmadığı 
için şu an herşey yolunda. 
Ödev yüklemelerini kolaylıkla 
yapabiliyorum, dersleri sorunsuz 
izliyorum. Evde çalışmayı da 
seviyorum. Benim için herşey 
yolunda.”

• 2. sınıf öğrencisi Aybike 
Sevgili: “Online sistemden 
memnunum. Bazen ses sorunu 
oluyor ama geri bildirimlerimizi 

yaptık. Hocalarımız gerekli 
düzeltmeleri yaptı. 

• 4. sınıf öğrencisi Mehmet 
Onur Özateş: “Dersler için kaynak 
sıkıntısı yaşıyoruz. Stajlar arasında 
yeterli süre yok. Biri bitip öbürü 
başlıyor. Stajda eksiğimiz varsa 
bunlara çalışmak için zamanımız 

olmuyor.”
• 4. sınıf öğrencisi Anıl 

Berat Öksüz: “Fakülteyi özledik 
ama gelme konusunda da çok 
endişeliyiz. Bu dönemin avantajları 
da var. TUS’a daha fazla çalışıyoruz 
ama teorik oluyor, uygulama kısmı 
eksik kalıyor.”

Covid-19 Nedeniyle Online Eğitim Alan

Öğrencilerimizle Dijital Sohbetler
niversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Covid-19 salgını nedeniyle 

fakültelerinden uzakta online eğitimlerine 
devam eden öğrencilerle, internet 
aracılığıyla bir araya gelerek uzaktan 
eğitimle ilgili yaşadıkları sorunları ve 
tecrübelerini dinledi.

“Rektörle Dijital Sohbetler” adını taşıyan 
toplantıların 12 Aralık 2020 tarihindeki ilk 
gününde Tıp, Fen ve İletişim Fakülteleri, 17 
Aralık 2020 tarihindeki ikinci toplantıda Diş 
Hekimliği, Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 22 
Aralık 2020 tarihindeki üçüncü toplantıda 
Veteriner, Eczacılık ve Siyasal Bilgiler 
Fakülteleri, 26 Aralık 2020 tarihindeki 
dördüncü toplantıda Sağlık Bilimleri, Eğitim 
Bilimleri ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri, 
Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimde 
yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini 
dile getirdiler.

Yöneticilerin asıl görevinin yaşanan 
problemlere çözüm üretmek olduğunu 
söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, uzaktan eğitim sürecinde dersleri 

evlerinden takip eden öğrencilere, bol bol 
kitap okumaları ve alanlarıyla ilgili güvenilir 
İngilizce siteleri de takip ederek 
İngilizcelerini geliştirmelerini tavsiye etti. 

Covid-19 salgınının bir an önce bitmesini 
dilediklerini belirten Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, salgın biter bitmez öğrencilerle 
yüzyüze eğitimlere başlayacaklarını, 
öğrenciler için Üniversitede bir de karşılama 
şenliği düzenleyeceklerini dile getirdi. 
Sosyal medyanın iyi kullanılmasının önemine 
de işaret eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iş 
başvurularında verilen cv dışında 
işverenlerin, sosyal medya geçmişine de 
bakarak bir görüş oluşturduklarını söyledi. 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, online eğitimle 
ilgili sorunlarla karşılaşan öğrencilerin, 
yaşadıkları sorunları dekanlara ve öğretim 
elemanlarına bildirmelerini de istedi. 

Öğrencilerimiz ise Ankara Üniversitesi’nin 
uzaktan eğitim sisteminden memnun 
olduklarını ancak okullarını ve hocalarını 
özlediklerini, uygulama derslerini de 
yüzyüze almak istediklerini dile getirdiler. 

Ü
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ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

• 5. sınıf öğrencisi Nisanur 
Yıldıztekin: “Bu sisteme adapte 
olduk artık. Hocalarımız çok 
yardım ediyor. Geri bildirimde 
sorun olmuyor ancak bazı videolar 
derslerde açılmıyor.”

Fen Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Enes 

Batuhan Dağcı: “Sınavlarda süre 
yetersiz. Hocaların gönderdiği 
PDF’leri geri yüklemede sıkıntı 
yaşıyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Melike 
Özdemir: “Hocalar, ödevleri 
tarayıcıdan okutup yollamamızı 
istiyor. Ama hepimizin bu olanağı 
yok.”

• 3. sınıf öğrencisi Arzu Berre 
Özmaden: “Laboratuvarda daha 
fazla zaman geçirmek isterdim. 
Eğitimim şu anda biraz sönük 
geçiyor.” 

• 4. sınıf öğrencisi Duygu 
Başar: “Online eğitim benim 
için bir fırsat oldu. Hastane 
laboratuvarında çalışıyordum 
ve okula devam edemiyordum. 
Pandemi sürecinde şu anda 1. 2. 
sınıf derslerini alıyorum. Benim için 
sıkıntı yok ama şu anda mikroskoba 
dokunamadan 1. sınıftan 2. sınıfa 
geçen öğrenciler var.”

• 1. sınıf öğrencisi Muhammet 
Karakaya: “Bu benim Ankara 
Üniversitesi’ndeki 2. fakültem. 
Üniversitede daha önce sosyal 
kulüplere daha fazla destek 
veriliyordu. İnşallah eski önem 
yeniden verilmeye başlanır.”

İletişim Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Boran 

Arslan: “Pandemide hayatımı 
biraz olsun kolaylaştıran şey online 
eğitimlerim oldu. Rahatsızlığımdan 
dolayı evde olduğum için daha iyi 
yapacak birşey olmadığından bolca 
ders çalışıyorum.”

• 1. sınıf öğrencisi Cem Vargün: 
“Halen kamuda çalışıyorum. 
Derslerin online olması benim için 
bir bakıma fırsat oldu. İşten eve 
geçtiğimde hocalarımızın desteğiyle 
var olan kayıtları dinliyorum. Ödev 
ve sınavlarda da sıkıntı yaşamadım. 

Başta dekanımız olmak üzere 
hocalarımız bize çok destek oldu. 
Süreç bu zamana kadar problem 
olmadan devam ediyor.”

• 1. sınıf öğrencisi Nazife 
Bardak, “Okulumuzu ve 
kampüsümüzü merak ediyoruz 
ama sağlığımız açısından bunu 
gerçekleştiremeyeceğimizi 
biliyoruz. Öğretmenlerimiz elinden 
geleni yapıyor. Konuları anlamakta 
hiçbir zorluk yaşamadım. Okul 
ortamında olmayı ve sizinle 
yüzyüze tanışmayı çok isterdim.”

• 2. sınıf öğrencisi Sinem 
Kulabaş: “Fakülteyi çok 
özlüyorum. Hocalarımızla ve 
üst sınıflarla devamlı iletişim 
halindeydik ve bu, aidiyet duygusu 
kazandırmıştı. Şu an o duyguyu 
çok özlüyorum. Umarım en kısa 
zamanda pandemi sonlanır ve 
fakültelerimize döneriz. Eğitim 
hayatımızın böyle gitmesi 
hiç hoşuma gitmiyor. Ankara 
Üniversitesi olarak çok sağlam bir 
altyapımız oldu. Hocalarımızın 
büyük katkısı var. Dersler online 
olmasına rağmen hiçbir zaman 
online olduğunu hisssettirmediler. 
Sanki yüzyüze iletişimdeymişiz gibi 
yanımızda oldular.”

• 2. sınıf öğrencisi Mehmet 
Zahit Çoban: “Uzaktan eğitimde 
sınıfta kalan üniversiteler varken 
bize bu alt yapıyı ve teknik imkanı 
sağladığı için üniversitemize ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. Ancak, eğer hocalar 
derslere devam zorunluluğu 
koymamışsa derslere katılım az 
oluyor.”

• 2. sınıf öğrencisi Kaan Taşkın: 
“Cebeci kampüsündeki mescitlerin 
eksikliklerinin tamamlanmasını 
istiyoruz.”

• 2. sınıf öğrencisi Gülnihal 
Gün: “Sistem hatası nedeniyle 
bazen ödevlerimiz gönderilmiyor 
ve zayıf alıyoruz. Ödevi 
yüklediğimizin sonraki gün için 
mazeret istiyoruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Mehmet Alp 
Güven: “Bu toplantı, öğrenciye 
verilen kıymetin göstergesidir. 
Üniversitemiz, uzaktan eğitimi 

başarıyla gerçekleştirdi. Farklı 
üniversitelerden arkadaşlarım 
sıkıntı yaşıyor. Bu dönemde staj 
çalışmalarımız aksadı ama biz 
de Samsun Terme’de küçük bir 
youtube kanalı kurarak birşeyler 
yaptık. Salgın dönemindeki 
eğitimde, test mantığından 
uzaklaşmaya başladık. Hocalarımız 
ödev vererek üniversitenin araştırma 
yeri olduğunu gösterdi.”

• 3. sınıf öğrencisi Ülkü Uysal: 
“Kampüsün eğlenceli yanından 
yararlanamıyoruz. Onlinenin iyi 
yönü, zaman kaybı yaşamıyoruz.”

• 4. sınıf öğrencisi Ebru 
Yılmaz: “Evde geçirdiğim zamanı, 
eksikliklerimi tamamlamak için 
kullandım. Ödev sistemi çok yararlı 
oldu.”

• 4. sınıf öğrencisi Nurşen 
Çinkaya: “Derslerin AKTS’si 
düşük olduğu için çok fazla ders 
almak zorundayız. Gece saatlerine 
sarkan dersler oluyor.”

Diş Hekimliği 
Fakültesi

• 5. sınıf öğrencisi Muhammet 
Raşit Büyükbekar: “Üniversitemiz, 
bu toplantıyla öğrenci dostu 
olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Online eğitim etkili ve verimli oldu. 
Evde olduğumuz dönemlerde kendi 
istediğimiz alanlarda çalışma fırsatı 
bulduk.”

• 2. sınıf öğrencisi Şeyda Yaşar: 
“Online eğitim yetersiz kalıyor ama 
dersler iyi gidiyor.”

• 2. sınıf öğrencisi Sergen 
Balcan: “Derslerin dışında 
kendimize zaman ayırıp kendimizi 
geliştirebileceğimiz bir fırsat bu. 
Sanat ve kültürü izleyebildiğimiz, 
kitap okuma fırsatı bulduğumuz bir 
dönem oldu.”

• Diş Hekimliği Fakültesi 
öğrenci temsilcisi Deniz Baran 
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Bek: “Dersler iyi gidiyor ama pratik 
dersleri okulda yapmak isti”

Ziraat Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Betül 

Dündar: “Uzaktan eğitim benim 
için verimli olmuyor.”

• 3. sınıf öğrencisi Emine 
Kışlalı: “Fakültemizi ve 
hocalarımızı özlüyoruz. Uygulama 
derslerine katılamamaktan 
üzgünüz.”

• 3. sınıf öğrencisi Hasan Er: 
“Sınavlarda süre sıkıntısı var.”

• 4. sınıf öğrencisi Hatice İnan: 
“Online dersler verimli olmuyor. 
Uygulama derslerinde zayıf kaldık.”

• 3. sınıf öğrencisi Fatih 
Yıldız: “Tarım Bakanlığı’nda 
görev yaptığım için çalışırken 
uygulama yapabiliyorum. Teoriyi de 
kayıtlardan izliyorum.”

• 3. sınıf öğrencisi Hasret 
Behiye Işık: “Süreç iyi geçiyor.”

• 3. sınıf öğrencisi Irmak 
Eskiar: “Derslerimiz verimli 
geçiyor. Yüzyüzenin eksikliğini 
hissetmiyoruz. Derslere çekinmeden 
katılıyoruz.” 

• Ziraat Fakültesi öğrenci 
temsilcisi Mehmet Ali Söylemez: 
“İnterneti ve bilgisayarı olmadığı 
için derslere katılamayan, çizim 
yapamadığı için 2 yılını kaybeden 
arkadaşlar var.”

İlahiyat Fakültesi
• Hazırlık öğrencisi Nurgül 

Çakır: “Dersler çok zor geçiyor. 
Ders programı sabahtan akşama 
kadar sürüyor.”

• 1. sınıf öğrencisi Beyza Yıldız: 
“Zamanımız derslerle geçiyor, fırsat 
buldukça kendimi geliştirmek için 
kitap okuyorum.”

• 1. sınıf öğrencisi Enes 
Sancak: “Akşamları ailemizle 
bir araya geldiğimizde dini 
sohbetler yapıyoruz. Dini okumalar 
yapıyoruz. Ailecek kendimizi 
geliştirmeye çalışıyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Zeynep 
Binici: “Pandemi döneminde 
derslere daha çok iştirak ediyoruz. 
Uzaktan eğitim biraz sıkıntılı 
da olsa, hocalarımızın ve bizim 

gayretlerimizle bunun aşılacağını 
düşünüyorum. Umarım tez zamanda 
okulumuza kavuşuruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Eda Nur 
Çelik: “Süreç iyi gidiyor. Sistemle 
ilgili bir sorunla karşılaşmadım.”

• 3. sınıf öğrencisi İbrahim 
Doğan: “Pandemi döneminde 
okumalar yapıyorum.”

• 3. sınıf öğrencisi Muhammet 
Reşat Aslan: “Sağlık Bakanlığı’nda 
çalışıyorum. Özel ilgim olduğu 
için İlahiyat okuyorum. Ankara 
Üniversitesi çok köklü bir 
üniversite. Dünya çapında bir 
üniversite olmasının önünde bir 
engel yok.”

• Hazırlık öğrencisi Hasan 
Mehdi Çetin: “Anadolu lisesi 
mezunu olduğum için Arapça 
eğitimi biraz zorlu geçiyor.”

• İlahiyat Fakültesi öğrenci 
temsilcisi Ahmet Yakup Akkuş: 
“Hazırlığın zorlu olması, diğer 
sınıflarda konuları daha rahat 
anlayabilmeleri için.”

Veteriner Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Berkay 

Tatar: “Yüzyüze eğitimi 
özlüyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Enver Eren: 
“Uygulama derslerinin Fakültede 
yapılmasını istiyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Öykü 
Çelikoğlu: “Süreç güzel gidiyor. 
Derslere evde devam ediyoruz.”

• 2. sınıf öğrencisi Berkay 
Çelebi: “Alan dışı seçmeli dersler 
artırılmalı.”

• 2. sınıf öğrencisi Ozan 
Coşkun: “At ve köpek üzerine 
askeri veteriner hekim olmak 
istiyorum.”

• 3. sınıf öğrencisi Emine 
Nisan Tekin: “Daha önce 
rehabilitasyon okuyordum, orayı 
bırakarak Veteriner Fakültesi’ne 

geldim. Ankara Üniversitesi’nden 
memnunum. Bu yıl Erasmus 
öğrencisiydim. Online olarak oradan 
eğitim aldım ama bizim uzaktan 
eğitimimiz daha iyi.”

• 4. sınıf öğrencisi Enes 
Beydilli: “Vaktimizi verimli 
geçirmeye çalışıyoruz.”

• 4. sınıf öğrencisi Sultan 
Nurhan Ayıkol: “Ankara 
Üniversitesi’nin altyapısı diğer 
üniversitelere kıyasla daha iyi. 
İngilizce okumanın yararını, 
çok daha fazla kaynak tarayarak 
görüyorum.”

• Veteriner Fakültesi öğrenci 
temsilcisi Eda Sağlam: “Yüzyüze 
eğitim almadığımızdan, bazen 
cevaplarını bulamadığımız 
sorular oluyor. E-Kampus çok 
iyi. Hocalarımız dersi yüklüyor, 
istediğimizde girip izliyoruz.”

Eczacılık Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Merve Sözer: 

“Üniversiteyi kazandığım için çok 
heyecanlıydım ama işler istediğim 
gibi gitmedi. Ancak hocalarımız 
online olarak çok iyi eğitim 
sunuyor.”

• 1. sınıf öğrencisi Metehan 
Yılmazer: “Online eğitim güzel 
ama Ankara’yı görememek 
hüzünlü.”

• 2. sınıf öğrencisi Aybala İmer: 
“Online eğitim süreci, evde okuyan 
3 kardeş olduğumuz ve interneti 
ortak kullandığımız için sıkıntılı 
geçiyor.”

• 2. sınıf öğrencisi Batuhan 
Öztürk: “Laboratuvar derslerinin 
okul açıldıktan sonra tekrar 
edilmesini istiyoruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Hakan 
Berkay Toker: “Online eğitimde 
Üniversitemiz diğer üniversitelere 
göre çok iyi. Ama laboratuvar 
çalışmalarını özledim. Laboratuvar 
derslerinin telafi edileceğini 
duymaktan memnun oldum.”

• 5. sınıf öğrencisi İsmail Safa 
Bulut: “Ufak sıkıntılar dışında 
zorluk yaşamadık ama yüzyüze 
eğitim için de kontenjanların çok 
fazla olduğunu düşünüyorum.”

• 5. sınıf öğrencisi Merve 
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ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Semerci: “Üniversitemizin online 
altyapısı diğer üniversitelerden çok 
iyi. Bu dönemde kendi aramızda 
online etkinlikler düzenleyerek 
kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Fatma 
Nur Onan: “Öğrenciler için 
düzenlenecek şenlik hepimize 
motivasyon kaynağı olacaktır.”

Siyasal Bilgiler Fak.

• 1. sınıf öğrencisi İnanç Yıldız: 
“Hem çalışıyorum hem de eğitimimi 
online olarak sürdürüyorum.”

• 1. sınıf öğrencisi Merve 
Babahan: “Günler sıkıcı ama 
hocalarımız süreci özveriyle ve çok 
iyi yürütüyor.”

• 3. sınıf öğrencisi Abdülkerim 
Yaman: “Yaşadığım yerdeki 
internet kesintileri nedeniyle online 
dersleri çok iyi takip edemiyorum. 
Ödevlerimi telefondan hazırlıyorum 
bu da beni zorluyor. Onun haricinde 
iyiyiz.”

• 3. sınıf öğrencisi Fatma Öznur 
Türker: “Süreç sıkıcı gidiyor ama 
buna mecburuz. Arkadaşlarımızı ve 
hocalarımızı özledim.”

• 3. sınıf öğrencisi Hazal 
Özcan: “Online sistemde, bazen 
yoğunluktan dolayı çökmeler 
meydana gelebiliyor. Bu 
nedenle süreyle ilgili sıkıntılar 
yaşayabiliyoruz. Bazen de özellikle 
sabah saatlerinde kayıt yapan 
hocalarımızın ses ve görüntüsünde 
kayıp olabiliyor.”

• 3. sınıf öğrencisi İlayda Nur 
Arınmış: “Diğer üniversitelerle 
karşılaştırdığımızda bizim 
hocalarımızın hem ders anlatımları 
hem de değerlendirmeleri 
öğrencinin yanında.”

• 4. sınıf öğrencisi Orhan 
Selim Bayraktar, “SBF’yi yarıda 
bırakmıştım ama yeniden döndüm. 
İnsan kaynakları dersinin, insanları 

test eden, onların yeteneklerini 
açığa çıkaran, Avrupa’da olduğu 
gibi o yetenek testlerinin sonucunda 
onları yönlendiren bir ders 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Girişimcilik ve proje yapabilme 
tekniklerinin öğrenilmesi gerekiyor. 
Çünkü Avrupa Birliği tamamen 
proje yazma üzerine gidiyor.”

• Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğrenci temsilcisi Yusuf Berk 
Sağlam: “Hocalarımız geçen 
yıla göre e-kampüsü daha iyi 
kullanıyor.”

Sağlık Bilimleri F.
• 1. sınıf öğrencisi Eminenur 

Uzar: “Uzaktan olmasına rağmen 
eğitim iyi gidiyor. Kendimizi 
okuyarak geliştirmeye çalışıyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Gülben 
Laçin: “Eğitim güzel gidiyor. Hiçbir 
bağlantı problemi yaşamadım.”

• 2. sınıf öğrencisi Dila Sema 
Koltan: “İnternetteki sertifika 
programlarına katılıp kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum.”

• 4. sınıf öğrencisi Pelin Sena 
Çelebiler: “Mezuniyet töreni 
olmadan mezun olmak istemiyoruz. 
Tören olmazsa kendimizi çok buruk 
hissedeceğiz.”

Eğitim Bilimleri F.
• 1. sınıf öğrencisi Bedianur 

Çakır: “Salgının sona ermesini 
ve yüzyüze eğitime geçmeyi 
diliyoruz.”

• 1. sınıf öğrencisi Yasemin 
Keleş: “Online bir sistemde 
olmamıza rağmen memnunuz. 
Gelemesek de hocalarımız bize 
çok destek oluyor. Zoom’da sınıf 
olarak bir araya gelip sorunlarımızı 
konuşuyoruz.”

• 2. sınıf öğrencisi Ayşegül 
Türkmen: “Bazı hocalarımız, 
dersi işledikten hemen sonra 
habersiz quiz yapıyor ve süreler 
çok kısa. İnternet sıkıntısı yaşayan 
arkadaşlarımız da bulunuyor.”

• 2. sınıf öğrencisi Özge Pazar: 
“Sosyal medya üzerinden öğrenci 
kulüplerinin çalışmalarına katılmak 
istiyoruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Burak 

Kabakaş: “Şırnak’ta çalışıyorum ve 
derslere online olarak katılıyorum. Daha 
önce katılamıyordum. Bu durum benim 
için olumlu oldu. Tayinim Ankara’ya 
çıkarsa örgün olarak derslere katılmak 
istiyorum. Hocalarımdan ve sistemden 
gayet memnunum.”

• 2. sınıf öğrencisi Semra Bingöl: 
“Pandemi döneminde zorluklar yaşadık. 
Habersiz sınavlar yapılıyor. Devam 
zorunluluğu bizi zorluyor.”

• 4. sınıf öğrencisi Necip Acar: 
“Pandemiden önce Hatay’da düzenlenen 
özel eğitim öğrenci kongresine 130 
öğrenciyle katılmak istemiştik ama 
SKS yeterli destek vermemişti. Hayat 
normale döndüğünde öğrencilere daha 
fazla destek sağlanmalı.”

Hukuk Fakültesi
• 1. sınıf öğrencisi Muhammed 

Üftade Uç: “Üniversitemizin online 
sistemi diğer üniversitelerden çok 
daha iyi. Ancak herşeyin sanal olması 
gerçekliğin üstünü örtüyor.”

• 2. sınıf öğrencisi Ali Tuğşad 
Akkaya: “Kısa süre verildiği için 
sınavları yetiştiremiyoruz.”

• 3. sınıf öğrencisi Ceren Nida 
Yılmaz: “Stajlar için olanaklar 
yaratılmasını istiyoruz.

• 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk 
Seyhan: “İkinci üniversiteyi okuyorum 
ve ilk defa bir rektörle yüzyüze 
görüşüyorum. Adli Tıp uzmanıyım. 
E-kampusun materyal kısmını 
hocalarımızın biraz daha geliştirmesinin 
bizim için çok faydalı olacağını 
düşünüyorum. Konu paylaşımları ve 
özetler bizim için faydalı olacak.”

• 4. sınıf öğrencisi Sedanur Akkaş: 
“Çoğu üniversitede kayıtlar düzenli 
şekilde tutulmuyor ama bizde kayıtlar 
çok güzel. Daha sonra dönüp kayıtları 
izleyebiliyoruz.”

• 4. sınıf öğrencisi Dilara Güneş: 
“Umarım mezuniyetimizi yüzyüze 
yaparız.”
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Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi tarafından organize 

edilen “Öğrenci Gözüyle Pandemi 
Sürecinde Online Eğitim” çalıştayı 
22 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Veteriner 
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan 
Ekim’in moderatörlüğünü yaptığı 
çalıştaya, Ankara Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen 
Apaydın, Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ender Yarsan, Veteriner 
Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. 
Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu, 
Prof. Dr. Hakan Öztürk, Eğitim 
Programları Koordinatörü Prof. 
Dr. Rıfat Vural, çok sayıda 
öğretim elemanı, daire başkanları, 
öğrenci toplulukları temsilcileri 
ve öğrencilerden oluşan 130 kişi 
katıldı.

Çalıştayın başlangıcında, 
Üniversitemizin ve Veteriner 
Fakültesi’nin bu süreç ile ilgili 

yaklaşımı, çalışmaları ve pandemi 
sürecindeki gelişmeler paylaşıldı. 
Daha sonra Veteriner Fakültesi 
öğrenci temsilcisi, Tiyatro, Atlı 
Spor, Müzecilik, Müzik, Atatürkçü 
Düşünce, Arıcılık, IVSA, Spor, 
VetAnka ve Klinik Beceri 
topluluklarının başkanları ya da 
temsilcileri süreçle ilgili görüşlerini 
paylaştı. Öğrenciler konuyla ilgili 
sorular da yönelttiler.

Öğrencilerin dile getirdiği 
konular şöyle;

- Üniversitemiz online sisteminin 
bu süreçte etkin şekilde kullanıldığı, 
hazırlıklı olduğu. Zaman zaman 
kesintilerin olabildiği ancak süreç 
içerisinde bunların düzeltildiği,

- Teorik derslerin iyi işlendiği, 
oluşturulan kayıtların faydalı 
olduğu,

- Sınavlarda zaman zaman 
sıkıntıların yaşandığı,

- Uygulama dersleri yönüyle 
zorluklar olduğu; derslerin özveriyle 

verildiği, ancak yüzyüze eğitim 
kadar yararlı olmadığı. Dolayısıyla 
özellikle uygulama eğitimleri için 
telafi programları oluşturulmasının 
faydalı olacağı, derslerin seyreltilmiş 
şekilde verilebilmesi durumu,

- Ders veren öğretim üyeleri /
elemanları ile iletişimlerinin iyi 
olduğu,

- Bahar dönemi itibarıyla 
başlayacak intern programı için 
çekincelerinin olduğu. Özellikle bu 
anlamda fakülteye yakın Yıldırım 
Beyazıt gibi öğrenci yurtlarından 
yararlanma talepleri, 

- İngilizce program için derslerin 
İngilizce verilmesi / işlenmesi 
konusundaki sıkıntılar.

Yaklaşık iki saat süren program 
oldukça faydalı geçti. Öğrencilerimiz 
pandemi sürecinde kendilerine 
bu anlamda söz verilmesi, 
düşüncelerinin birinci elden alınması 
noktasındaki memnuniyetlerini ifade 
ettiler. 

“Öğrenci Gözüyle Pandemi 
Sürecinde Online Eğitim” Çalıştayı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden

Avrupa Veteriner Eğitim 
Kurumları Birliği’nin 

(European Association of 
Establisments for Veterinary 
Education / EAEVE) 33. Genel 
Kurulu 3 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Küresel salgın krizi nedeniyle 
Genel Kurul, “Nantes-Atlantic 
National College of Veterinary 
Medicine, Food Science and 
Engineering, Fransa” merkezli 
olarak e-toplantı şeklinde on-line 
ortamda yapıldı. Genel Kurula 
Avrupa ve dünyanın 40’ın üzerinde 
ülkesinden 250’den fazla temsilci 

EAEVE 33. Genel Kurulu
katıldı. EAEVE’ye “Kurumsal Tam 
Üye” olan Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi’ni Genel Kurulda Dekan 
Prof. Dr. Ender Yarsan, Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öztürk, 
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Hamdi Uysal ve Anatomi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Okan Ekim temsil etti. Aynı 
zamanda EAEVE eksperi olan 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Halit Kanca ve Doç. Dr. 
Begüm Yundakök Dikmen de Genel 
Kurula katıldı.

Toplantıda, 2021 yılı genel 
kurulunun İtalya’nın Torino 

kentinde, 2022 yılı genel kurulunun 
ise İsviçre’nin Zürih kentinde 
yapılması kararlaştırıldı.

EAEVE’nin 2018 yılından beri 
başkanlığını yürüten Dr. Stéphane 
Martinot, 33. Genel Kurulda tekrar 
başkanlığa seçildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Geven Kaşıkçı ise EAEVE’nin 8. 
Bölge Temsilcisi olarak belirlendi.  

Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi, Türkiye’deki Veteriner 
Fakülteleri içerisinde EAEVE 
akreditasyonuna sahip 3 fakülteden 
biri olma unvanını sürdürüyor.
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ETKİNLİKLER

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 
ev sahipliğinde 15 Aralık 2020 

tarihinde gerçekleşen “Veteriner 
Hekimlik Eğitiminde Dijital Teknoloji 
ve Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı 
webinar, akademi-özel sektör-kamu-
sivil toplum kuruluşları paydaşlarını 
bir araya getirdi ve yaklaşık 120 
katılımcı ile başarıyla tamamlandı. 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ender Yarsan tarafından yapılan açılış 
konuşmasında “ECCVT Yapay Zeka 
ve Dijitalizasyon Raporu”na ilişkin 
görüşleri ve konu ile ilgili Veteriner 
Fakültesi’nin yapmış olduğu 
çalışmalar ve projeler hakkında bilgi 
verildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu 
ve Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire 
Başkanı Bayram Sertkaya da TVHB 
ve Bakanlık nezdinde ilgili rapor 
değerlendirilerek yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler sundu.

Webinarın ikinci aşamasında 
teknik konular anlatıldı. Bu çerçevede, 
MSD Hayvan Sağlığı’ndan Cahit 
Ayata, “Veteriner Hekimlikte Yenilikçi 
Teknolojilere Genel Bakış-İhtiyaç 
Analizi ve Mevcut Teknolojiler” ve 
Barış Öner, “Akıllı Sürü Yönetimi 
Çiftlikleri” başlıklı sunumları 
gerçekleştirdi. HASVET’ten Hidayet 
Şimşek ise “Hayvan Hastanelerinde 
Veri Yönetimi Uygulamaları” ve 
yapay zeka ile ilişkisi hakkında 
sunum yaptı. Ankara Üniversitesi Yeni 
Medya Araştırmaları Laboratuvarı 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ergin 
Şafak Dikmen, “Sanal Gerçeklik 
Teknolojisi” hakkında bilgi verirken, 
webinarın moderatörlüğünü ise 
Veteriner Fakültesi “Yapay Zeka ve 
Dijitalizasyon” koordinatörlüğünde 
görev alan Doç. Dr. Begüm Yurdakök 
Dikmen yaptı.

Ortaya çıkan yeni teknolojiler, 
hayatın her alanında olduğu 
gibi veteriner hekimliğine de 
yön veriyor.

“Dijital Teknoloji ve Yapay Zeka”
Veteriner Fakültesi’nden Webinar

Avrupa Veteriner Eğitimi Koordinasyon Komitesi (ECCVT), 
veteriner hekimlikte dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin 

düzenlemiş olduğu çalıştayın raporlarını Mayıs 2018’de 
yayınladı, bünyesinde oluşturduğu çalışma grubu ile veteriner 

hekim eğitimi ve hekimlik uygulamalarında dijital teknolojilerin 
ve yapay zekanın kullanımı, fırsat, risk ve genel etkilerini 
değerlendiren bir rapor hazırlandı. Bu raporda özellikle; 
“Hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıkların önlenmesi, 

teşhisi ve tedavisinin geliştirilmesi; genom, ekspozom ve 
mikrobiyomun hayvan sağlığı, refahı ve üretimi, halk sağlığı 

ve tek sağlık konsepti üzerindeki etkisinin anlaşılmasını, 
sürü sağlığı yönetimini önleme, sürdürülebilirlik üretimi, 

performans, üreme alanlarının iyileştirilmesi; teknoloji tabanlı 
önleme, teşhis ve tedavi protokolleri aracılığıyla gereksiz 
ilaç (antibiyotik) kullanımının azaltılması, farmakovijilans 

raporlamaların iyileştirilmesi, yeni koruyucu hekimlik 
stratejilerinin, hassas (hayvana özgü, etkene özgü) ilaçların 
ve aşıların geliştirilmesinin sağlanması; hayvan sağlığı, halk 

sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği ile ilgili paydaşlarla sektörler 
arası ve disiplinler arası iş birliğinin geliştirmesi” amacıyla bu 
teknolojilerin etkin şekilde kullanılması ve eğitim programına 

adapte edilmesi ön plana çıkıyor.

Ortaya çıkan yeni teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zeka 
gibi gelişmeler, insanların yaşama ve çalışma biçimlerini 

değiştiriyor, hayatın her alanında olduğu gibi veteriner 
hekimliğine de yön veriyor; yeni iş modelleri, iş tanımları, iş 
yapma şekilleri, iş süreçleri, finansman modelleri, çalışma 
yerleri ve meslekler gibi çok farklı alanlar gündeme geliyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve 

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile Ankara Üniversitesi arasında 
“Türk İşaret Dili” konusunda iş 
birliği protokolü imzalandı. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 
katılımıyla Üniversitemiz 
Rektörlüğü’nde 31 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirilen protokolü 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ile Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürü Orhan 
Koç imzaladı.

Protokol çerçevesinde Bakanlık, 
Türk işaret dili ve tercümanlığı 
alanında gerçekleştirilecek 
programlara tercüman 
görevlendirecek ve Türk işaret dili 
yeterlilik sınavlarının yapılmasına 
ilişkin Ankara Üniversitesi ile iş 
birliği yapacak. Üniversitemiz 
de işitmeyen toplumla iletişim, 
Türk işaret dili konularında 
tanıtım, duyarlılık ve farkındalık 
oluşturmayı hedefleyen çalıştay 
kongre, konferans gibi etkinlikleri 
düzenleyecek, eğitim programları 
geliştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, bakanlık olarak Türk 
işaret dilinin kullanılması ve 
daha da yaygınlaşmasına yönelik 
yapılan yönetmelik çalışması, 

Bakanlık ve Üniversitemizden

Türk İşaret Dili İş Birliği Protokolü

Türk İşaret Dili Sözlüğü gibi 
uygulamaların hayata geçirildiğini, 
şu anda Bakanlık bünyesinde 
55 Türk işaret dili tercümanının 
görev yaptığını söyledi. Türkiye 
çapındaki Türk işaret dili tercümanı 
sayısının artmasının önemine 
işaret eden Bakan Zehra Zümrüt 
Selçuk, Ankara Üniversitesi ile 
tercüman olmayan illerde tercüman 
yetiştirilmesi ve Türk işaret dilinin 
daha da yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

İşitme engellilerin sağlık 
hizmetlerine erişimlerini 
kolaylaştırmak amacıyla 
görevlendirilen Türk işaret dili 
tercümanlarının şimdiye kadar 20 
bin vatandaşa hizmet sunduğunu 

dile getiren Bakan Selçuk, işitme 
cihazları için sağlanan desteğin 
de 2019’dan itibaren yüzde 30 
oranında artırıldığına dikkat çekti. 
Bakan Selçuk, “İmzalayacağımız 
bu protokolle temel hedefimiz, 
Türk işaret dili üzerine çalışmalar 
yaparak, sağlık, hukuk, eğitim 
gibi farklı alanlarda terminoloji 
geliştirmek. Aynı zamanda bu 
alanda yetişmiş insan kaynağı 
sağlayarak, toplumsal farkındalığa 
katkı sunacak çeşitli etkinlikler de 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
protokolle Bakanlık ve üniversite 
arasındaki iş birliğinin daha da ileri 
bir noktaya taşınacağını vurguladı.
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Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anatomi Anabilim 

Dalı, 16 Aralık 2020 tarihinde 
uluslararası katılıcımların da dahil 
olduğu, internetten canlı yayınla, 
“Diz Eklemi Anatomisi ve 
Artroskopi” uygulaması yaptı.

Klinik Anatomi Araştırma ve 
Simülasyon Merkezi Kaplan Arıncı 
Diseksiyon Laboratuvarı’ndan 
gerçekleştirilen canlı yayın 
uygulamasına ilginin oldukça 
yüksek olduğu gözlenirken, 
Türkiye’nin yanı sıra Rusya, 
Arjantin, Ekvador, Meksika, 
Romanya, Hırvatistan, Hindistan, 
Endonezya, İtalya, Brezilya, 
Cezayir, Portekiz, Yunanistan, BAE, 
Vietnam, Fas, Almanya gibi farklı 
ülkelerden çok sayıda katılımcı 
kursu takip etti. Kursa, Bangladeş, 

Kursu, Türkiye’nin yanı 
sıra Rusya, Arjantin, 
Ekvador, Meksika, 
Romanya, Hırvatistan, 
Cezayir, Hindistan, İtalya, 
Endonezya, Brezilya, 
Portekiz, Yunanistan, 
BAE, Vietnam, Fas ve 
Almanya’dan katılımcılar 
takip etti.

Sudan, Peru, Kanada, Hollanda, 
İspanya, ABD, Letonya, Kolombiya, 
Polonya, Suudi Arabistan ve Fransa 
gibi ülkelerden 675 kayıt yapıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
kurs salonuna kursiyer alınmazken, 
eğiticilerin yaptığı diseksiyonlar 
internet üzerinden canlı olarak 
yayınlandı, tartışmalar internet 
üzerinden interaktif olarak 
gerçekleştirildi. Animasyonlar ile 
zenginleştirilmiş video görüntüleri, 
canlı diseksiyon uygulamaları 
eşliğinde yapıldı ve oldukça beğeni 
topladı.

Menisküs anatomisi ve cerrahisi 
eğitiminin online canlı yayın olarak 
yapıldığı kursta H. İbrahim Açar 
“Menisküs Anatomisi”, Pablo 
Gelber “Menisküs Kök Lezyonları”, 
Pablo Gelber “Menisküs Ramp 

Lezyonları”, Murat Bozkurt 
“Menisküs Transplantasyonu 
Kök Fiksasyonu”, Murat Bozkurt 
“Posterior Diz Artroskopisi”, 
Pablo Gelber ve Murat Bozkurt 
“Teleconsultated Menisküs 
Cerrahisi” konularını anlattı.

Kursun Düzenleme Kurulu, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Halil İbrahim Açar ile Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat 
Bozkurt’tan oluşurken, Cerrahi 
Uygulama ve Diseksiyon ekibinde 
ise Dr. Murat Bozkurt, Dr. Halil 
İbrahim Açar, Dr. Mustafa Akkaya, 
Dr. Mehmet Emin Şimşek, Dr. 
Özgür Kaya, Dr. Yiğit Güngör ve 
Dr. Mehmet Yılmaz yer aldı.

Diz Eklemi Artroskopisi ve
Cerrahi Anatomisi Kursu

Uluslararası Katılımlı

Üniversitemiz emekli öğretim elemanı Şefika Hüseyin’in çevirisini 
yaptığı, Vladimir Galaktionoviç Korolenko’nun “Hikayeler” adlı 

kitabı yayınlandı. Kitap, Sibirya’da yaşayan Yakutlar ve orada yaşamak 
zorunda bırakılan insanların öyküsünü anlatıyor.

Şefika Hüseyin’den 
Yeni Çeviri
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12. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı tarafından 

geleneksel olarak düzenlenen 
“Tıpta Uygulama Hataları 
Sempozyumu”nun 12.si, 17 Aralık 
2020 tarihinde internetten online 
olarak düzenlendi. “Her Yönü ile 
Tele Tıp. Sürecin Neresindeyiz? Ne 
Yapmalıyız?” temasıyla düzenlenen 
sempozyumda, tele tıbbın 
gerekliliği, dünyada ve Türkiye’de 
mevcut durum ele alındı. 

“Hasta Hekim İlişkisi 
Muayene ile Başlamalı”

Sempozyum düzenleyicisi, 
Üniversitemiz Adli Tıp 

Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar 
Bilge, günümüzde 
tele tıp uygulamaları 

yaygınlaştığı için 
bu konuda yapılması 

gerekenleri değerlendirmek 
üzere bu toplantıyı düzenlediklerini 
söyledi. Sağlık uygulamalarının 
esasının muayene olduğunu, bundan 
vazgeçilemeyeceğini belirten 
Prof. Dr. Yaşar Bilge, “Başlangıç 
hatası olmaması için mutlaka hasta 
hekim ilişkisinin muayene ile 
başlaması gerekir. Devamında takip 
gerektiğinde ve kronik hastalık 
izleniminde uzman raporu varken 
tele tıp uygulamaları hekim kararına 
göre düzenlenebilir. Patoloji, 
radyoloji gibi tanıda kullanılan 
yöntemlerde standarda ulaşmak için 
tele tıp uygulamaları mümkündür. 
Öğretim üyelerinin meslektaşlarıyla 
hasta konsültasyonunda da etkin 
kullanılabilir Tele tıp uygulamasında 
önceliklemede gereklilik, önemlilik 
değerlendirmesinde, kanıt etkinliği 
ölçeğinde sorunlar bulunmaktadır. 
Farklılıkların değerlendirilmesinde 
çıkar, güç, statü, sınırlı kaynaklar 

yönetimi, amaç sorunsalı da 
çatışmayı alevlendirmektedir.” dedi.

“Turing Makinalarının İnsan 
Gibi Cevap Vermesi Güçtür ”

Yapay zeka, derin öğrenme 
ve öğrenen makina ile tele 
tıp uygulamalarında denetim 
sorunsalının da belirgin olduğunu 
belirten Prof. Dr. Yaşar Bilge, 
“Turing makinalarının da insan 
gibi cevap vermesi güçtür. 
İnsan hak ve hürriyetlerine 
göre sorumlu kılınması gereken 
makina değil insandır. Muhatap 
bulma sorunsalı da belirgindir. 
Tele tıp uygulamalarında yapılan 
kayıtlar, kişisel verilerin gizliliğini 
tartışılır hale getirmiştir. Tele 
tıp uygulamasında karşılaşılan 
hatada sorumlu tutulacak 
durumların analizinde de sorunlar 
bulunmaktadır.” dedi.

“İnsan, Sıkıntıyı Aşacağı Bir 
Yol Buluyor”

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar da Covid-19 sürecinin, 
sıkıntıları yanı sıra bazı avantajlar 
da getirdiğini belirterek, “Nasıl ki 
kan akacağı bir yol buluyorsa insan 
da sıkıntıyı aşacağı bir yol buluyor. 
Tele tıp da bunlardan birisi.” dedi. 
Dijital sağlık uygulamalarının, son 
zamanlarda ciddi ölçüde artan bir 
alan olduğunu, radyoterapi, patoloji  
ve dermatolojide, konsültasyon 
hizmetlerinde, psikiyatride, hatta 
evde bakım hizmetlerinde bile tele 
tıbbın uygulanabildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Tele tıp 
uygulamalarının, tıpta birtakım 
kötü örneklere de yol açabileceğine 
dair endişeler var. Sağlık çalışanları 
ile o hizmeti alanlar arasındaki 
iletişim bozuklukları, hizmeti sunma 
kalitesi, kurumsal ve bürokratik 
zorluklar birtakım problemlere yol 

Her Yönü ile Teletıp: 
Sürecin Neresindeyiz? 
Ne Yapmalıyız?”

“

açabilir.” dedi.
“Yazılım ve Yapay Zeka 

Mühendisliği ile Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku Anabilim 
Dallarını Açacağız”

Ankara Üniversitesi olarak 
önümüzdeki dönemde Mühendislik 
Fakültesi’nde Yazılım ve Yapay 
Zeka Mühendisliği, Hukuk 
Fakültesi’nde de Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku Anabilim 
Dalları’nı açacaklarını belirten 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bunlar, 
sağlık uygulamalarıyla ilgili kötü 
uygulamaları önlemeye matuf, şayet 
muhtemel problemler olacaksa, 
problemleri aşmada teknolojiyi 
ve birtakım yeni yöntemleri de 
kullanmayı öngörüyor.” dedi.

“ABD’de Teletıp Yöntemiyle 
Ameliyatlar Yapılıyor”

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ethem Geçim, ABD’de 10 
yıldan fazladır tele tıp yöntemiyle 
ameliyatların yapıldığı bilgisini 
verdi. ABD’de katıldığı bir 
sempozyumda yaşadığı olayı 
anlatan Prof. Dr. Ethem Geçim 
şunları söyledi:

“ABD’de bundan 10 yıl önce bir 
askeri hekim, Basra Körfezi’ndeki 
bir askere tele tıp yöntemiyle safra 
kesesi ameliyatı yaptı. İzleyiciler, 
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‘ya internet kesilirse ne olur’ dedi. 
Doktor, ‘sizin internetle bizim 
internet aynı değil. Biz farklı bir 
internet kullanıyoruz ve bu internet 
kesilmez’ dedi. Anladık ki başta 
ABD ordusu normal interneti 
1960’lı yıllarda kullanıyormuş. 
Bunu geliştirmişler. Uygulamaya 
gelince bizim de bunlardan 
haberimiz oldu. Onlarla rekabet 
edebilmek için biz de çabalarımıza 
başladık Sayın Rektörümüzün 
dediği gibi.”

Prof. Dr. Ethem Geçim, 
Covid-19 sürecinde olduğu gibi 
hastaneye gelemeyen hastaların 
telefonla sorduğu sorulara cevap 
verdiklerinde bunun bir sonucunun 
olup olamayacağını da öğrenmek 
istediğini dile getirdi. 

“Gelecekte, Giyilebilir 
Teknolojiyle Elde Edilen 
Veriler, Anlık Olarak Hekimlere 
Gönderilecek”

Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Şenol 
da IBM’nin geliştirdiği yapay zeka 
hakkında bilgi verdi. Dr. Watson 
adlı yapay zekanın saniyede 200 
milyon sayfa taradığını ve uzaktan 
çalıştığını belirten Prof. Dr. Utku 
Şenol, şu an medikal bilginin 
ikiye katlanma süresinin 73 gün 

olduğunu söyledi. Gelecekte 
giyilebilir teknolojiyle elde edilen 
verilerin anlık olarak hekimlere 
gönderileceğini, hekimlerin de 
bunları analiz edebileceklerini 
belirten Prof. Dr. Utku Şenol, tele 
tıp uygulamalarının uzakdoğu 
ülkelerinde pik yaptığını, ülkemizde 
yasal altyapının hala belirsiz 
olduğunu, AB ülkelerinin her 
birinde de farklı yasalar olduğunu 
sözlerine ekledi. 

“Türk Mevzuatında, E-Nabız 
Dışında Tele Tıp Düzenlemesi 
Yok”

Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ali 
Orhan Tekinsoy da “Hukuksal 
Boyutuyla Tele Tıp”ı ele aldı. 
Türk mevzuatında radyolojik 
konsültasyon ve hastanın belli 
oranda tıbbi geçmişini hekimlerin 
izlemesine sunan e-nabız 
uygulaması dışında herhangi bir 
tele tıp düzenlemesi bulunmadığını 
belirtti. 

“Yasal Düzenleme Olmadan 
Tele Tıp Uygulaması Yapılamaz”

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise 
“Hukukî ve kişisel veri boyutu 
ile hasta mahremiyeti” konusunu 
anlattı. Tele tıp uygulamalarının 
yararlı uygulamalar olduğunu 
ancak bunun yararlarının yanında 
zararlı olabileceği noktaların da 
bulunduğunu belirten Doç. Dr. 
Murat Volkan Dülger, “Verileri 
genelde bulutta olan bir sisteme 
yüklediğiniz için pek çok insanın 
erişimine açık hale getiriyorsunuz. 
Bu durumda güvenlik standartlarını 
oluşturmak gerekiyor. Kimlerin 
buna ulaşabileceğini düzenlemek 
gerekiyor. Yasal düzenleme olmadan 
tele tıp uygulaması yapılamaz.” 
dedi.

“Engelli Bireyler Hastanelere 
Ulaşmada Büyük Sıkıntı Yaşıyor”

Cam Kemik hastası Elif Gamze 
Bozo da “Hasta Gözüyle Tele 
Tıp”ı anlattı. Elif Gamze Bozo, 
engelli bireylerin hastaneye ulaşma 
konusunda büyük sıkıntısı olduğunu, 
bu konuda tele tıp eğer doğru 
kullanılırsa faydasının olacağını 
söyledi.

“Açık Uçlu Sorular Önemli”
Üniversitemiz İbni Sina Hastanesi 

hemşiresi Nasibe Kıvrak, “Hasta 
İletişiminde Tele Tıp” konusunda 
yaptığı sunumda, hastalarla yapılan 
görüşmelerin konusunun not 
edilmesi ve hastanın ihtiyaçlarını 
belirleyebilmek için açık uçlu 
soruların sorulması gerektiğini dile 
getirdi. 

“Tele Tıp, Adli Tıpçılar İçin 
Uygun Değil”

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şerafettin Demirci de 
“Teletıp ve Bilirkişilik” konusunda 
yaptığı konuşmada, adli tıpçıların 
gerçekleştirdiği otopsi veya cinsel 
saldırıyla ilgili bilirkişiliklerde tele 
tıp ile işlem yapmanın mümkün 
olmadığını söyledi. 

“Tele Tıp’ı Tüm Branşlar İçin 
Genellememek Gerek”

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sevgi Aras, tele tıpı 
bütün branşlar için genellememek 
gerektiğini, çünkü her branşın 
kendine göre farklı özelliği olduğunu, 
radyoloji sonucuna ekrandan 
bakılabileceğini ama bazı hastaları 
mutlaka yakından muayene etmek 
gerektiğini söyledi. 

“Bazı Özel Hastaneler, Tele Tıp 
Uygulamaları Yapıyor ”

İbni Sina Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Atilla Aral, tele tıp 
uygulamalarını bazı özel hastanelerin 
yaptığını, yasal düzenleme yoksa 
bunun nasıl olduğunu dile getirdi. 
Prof. Dr. Atilla Aral, Almanya’daki 
Türk hastalara tele tıpla hizmet 
vermek istediklerini, bunun bir 
muayene değil, danışmanlık hizmeti 
olduğunu söyledi. 
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M. Akif Ersoy’u Andık
İstiklal Marşı’nın Şairi, Ankara Üniversiteli

Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi, 27 Aralık 1936 

tarihinde vefat eden, İstiklâl 
Marşımızın şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u anmak üzere 28 Aralık 
2020 tarihinde internet üzerinden 
canlı izlenen bir etkinlik 
gerçekleştirdi.

“Gerçek Bir Vatansever,  
Eylem Adamı, İyi Bir Aile Reisi, 
İyi Bir Sporcu”

İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif 
Ersoy’un yaşam öyküsünün 
anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle 
başlayan etkinlikte bir konuşma 
yapan Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ender Yarsan, Mehmet 
Akif Ersoy’un, 1889 yılında açılan 
ilk sivil veteriner okulu olan Halkalı 
Veteriner Okulu’nun ilk mezunu 
olduğunu ve burayı birincilikle 
bitirdiğini söyledi. Mehmet Akif 
Ersoy’un, samimi bir dindar ve 
büyük bir şair olmasının yanında 
katıksız bir Türk milliyetçisi, gerçek 
bir toplumcu, gerçek bir vatansever 
ve eylem adamı, iyi bir aile reisi, iyi 
bir sporcu, okulunu birincilikle 
bitiren, ülkesine çok zor şartlarda 
hizmet eden üst düzey bir veteriner 
hekim olduğunu, bir ülkenin milli 
marşını yazan ilk ve tek veteriner 
hekim olduğunu  da sözlerine 
ekledi.

“Onu Unutturmayacağız”
Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu 

da Mehmet Akif Ersoy’un, veteriner 
hekim olarak Anadolu ve Rumeli’yi 
gezerek Türkün yüksek özelliklerini 
tespit ettiğini, bu tespitlerle de 
Çanakkale şiirini ve İstiklal 
Marşı’nı yazabildiğini söyledi. Ali, 
Eroğlu, veteriner hekimlerin, onu 
hiç unutmadığını ve 
unutturmayacaklarını dile getirdi.

“Mehmet Akif Ersoy, Aynı 
Zamanda Bir Ankara 
Üniversiteli”

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar da Mehmet Akif Ersoy’un 
okuduğu Sivil Veteriner Okulu’nun, 
Ankara’ya taşınarak Ankara 
Üniversitesi’nin temelini oluşturan 
fakültelerden biri olduğunu 
belirterek, onun bu yönüyle aynı 
zamanda bir Ankara Üniversiteli 
olduğunu söyledi. Cebinde parası 
olmadığı günlerde, 500 Lira ödüllü 
İstiklal Marşı yarışmasını 
kazandıktan sonra, ödülü hayır 
kurumlarına bağışlayacak kadar da 
gönlü bol bir vatansever olduğunu 
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
“Bugün, her toplantımızda, her 
törenimizde saygı duruşunda 
tüylerimiz diken diken olarak 
okuduğumuz İstiklal Marşımız, 
Türk tarihinin bir özeti, 
bugünlerimize ve geleceğe emanet 
ve miras bir anıttır ve milli 
birliğimizi sağlayan bir toplumsal 
mutabakat metnidir de aynı 
zamanda.” dedi.

“Ankara Üniversitesi’ne de 
Büyük Görevler Düşüyor”

2021 yılının İstiklal Marşı Yılı 
olarak kabul edildiğini de hatırlatan 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ankara 
Üniversitesi olarak bizlere de bu 
bağlamda büyük görevler 
düşmektedir. Bizler de bu görevi 
büyük bir onurla ve gururla yerine 
getireceğiz hiç şüphesiz.” dedi.

“Veteriner Hekim Gözüyle 
Mehmet Akif Ersoy”

Veteriner Fakültesi Veteriner 
Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ferruh Dinçer de “Veteriner Hekim 
Gözüyle Mehmet Akif Ersoy” 
başlıklı bir konuşma yaptı.

“Akif’ten Geçinenler ve 
Akif’le Geçinenler”

Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Akif 
konusunda iki tür insan veya toplum 
bulunduğunu, bunların bir kısmının 

Akif’ten geçinenler, bir 
kısmının ise Akif’le 

geçinenler olduğunu 
söyledi. Akif’ten 
geçinenlerin, Akif’in 
adını, ününü ve 

Akif’in yapısını 
kullanarak kendi 

düşüncelerine, emellerine ve 
eylemlerine Akif’i aracı yapmak 
isteyenler olduğunu, aslında 
bunların, Akif’i zedelediklerini, 
zarar verdiklerini kaydetti. Prof. Dr. 
Ferruh Dinçer, “Biz bunlardan 
değiliz. Bizler, Akif’le 
geçinenlerdeniz. Akif’le geçinmek 
demek, onu yaşamak demek. 
Vatanını, milletini, toprağını, 
bayrağını, insanını sevmek, bilime 
aşık olmak, büyüğünü saymak ve 
sahip olduğu güzellikleri içtenlikle 
paylaşmak demektir.” dedi.
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ANMA TÖRENİ

İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet 
Akif Ersoy, ölüm yıldönümünde 

Rektörlük Fuayesi’nde düzenlenen 
sergiyle anıldı. Aynı zamanda 
Veteriner Hekim olan Mehmet 
Akif Ersoy için Veteriner Fakültesi 
öğretim üyelerinin girişimleriyle 

hazırlanan sergi 23-31Aralık 2020 
tarihleri arasında açık kaldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ın açılışını gerçekleştirdiği 
sergide, Mehmet Akif Ersoy’un 
yağlıboya tablosuyla, mezun olduğu 
veteriner hekimliği okulunun 

flaması ve öğrenci üniforması da yer 
aldı. 

Mehmet Akif Ersoy’un mezun 
olduğu sivil veteriner okulu, 
1933 yılında Ankara’ya taşınarak, 
Ankara Üniversitesi’ni oluşturan 
fakültelerden biri olmuştu. 

Mehmet Akif Ersoy Sergisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Veteriner Fakültesi’nden
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Üniversitemiz Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yönetim Bilimleri 

Anabilim Dalı ile Kamu Yönetimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KAYAUM), 21 Aralık 2020 
tarihinde “Yönetim Bilimini 
Yeniden Düşünmek” başlıklı bir 
durum değerlendirmesi düzenledi. 
İnternet üzerinden online 
gerçekleştirilen etkinliğin açılışında 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve 
KAYAUM Müdürü Prof. Dr. Koray 
Karasu birer konuşma yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin, 1952 yılından itibaren 
yönetim bilimleriyle ilgili pek çok 
etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 
Ülkemize pek çok önemli değeri 
kazandırmış bir birimimiz olduğunu 
söyledi. Yönetim bilimlerinin, 
durağan bir durum olmadığını 
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
“Yönetim, belki sonuç itibarıyla 
yönettiğiniz alanla ilgili en güzel 
şeyleri üretmek, en güzel sonuçları 
ortaya koymak olsa da nihayetinde 

onun birtakım aktörleri, tarzları, 
misyonu değişebiliyor.” dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik 
de bu sempozyumun, konusu ve 
tebliği sunacak gençlerin niteliği 
itibarıyla çok önemli olduğunu 
belirterek, “Zira yönetimin 
niteliğinde bugünlerde çok 
yakından gördüğümüz değişimlerin 
akademide tartışılıyor olması her 
zaman olduğu gibi ilk olarak kamu 
yönetimi bölümümüze ve yönetim 
bilimi anabilim dalımıza kısmet 
oldu.” dedi.

Prof. Dr. Koray Karasu ise 
sempozyumun hazırlanma süreciyle 
de ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Birkaç ay önce anabilim 
dalımız, Prof. Dr. Birgül Ayman 
Güler’in öncülüğünde, yönetim 
bilimini yeniden düşünmeye yönelik 
kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu 
kapsamda bütünsel çalışmanın ilk 

adımı olarak geçmişten günümüze 
yönetim bilimi alanının özellikle 
de günümüzdeki durumunu tespit 
etmek istedik. Bu kapsamda genç 
meslektaşlarımız, yönetim biliminin 
farklı boyutlarına dair bir durum 
değerlendirmesi içeren, bir tür 
envanter niteliğinde, kapsamlı raporlar 
hazırladılar. Bugün dinleyeceğimiz 
sunuşlar, ekleriyle birlikte yüzlerce 
sayfadan oluşan bu çalışmanın 
ürünüdür. Dinleyeceğiniz tüm 
sunuşları ve bu sunuşların temelini 
oluşturan raporları, Üniversitemizin 
de desteğiyle KAYAUM olarak 
kitaplaştırmayı planlıyoruz. Durum 
değerlendirmesi yaptığımız bu 
sempozyum, yönetim bilimini yeniden 
düşünme çalışmalarımız için bir 
başlangıçtır.”

Toplantının sonunda bir 
değerlendirme yapan Prof. Dr. Birgül 
Ayman Güler, tüm Türkiye’de Yönetim 
Bilimi Anabilim Dallarında çalışan 
öğretim üyesi ve yardımcılarının 
sayısının 306 olduğunu, bunların da 
89 ayrı üniversitede çalıştığını söyledi. 
Bu öğretim elemanlarının bulundukları 
fakültelere ders verme açısından büyük 
katkı sağladıklarını, büyük oranda ders 
kitabı ürettiklerini belirten Prof. Dr. 
Birgül Ayman Güler, “Alanımızda 8. 
yüzyıldan 2 yüzyıla kadar erişilebilir 
durumda 482 yapıt akademik 
zenginliğimizi oluşturmaktadır. 
Bunlar Arapça, Farsça, Osmanlı 
Türkçesi yapıtlar. Bazıları Türkçe 
çeviriye sahip. Bazılarının da 
Türkçeye kazandırılması çalışmaları 
yapılıyor. Yönetim reform belgeleri 
bibliyografyalarımız yok.” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. Koray Karasu, 
sempozyumda yapılan 
sunuşları ve bu sunuşların 
temelini oluşturan raporları 
KAYAUM olarak kitaplaştırmayı 
planladıklarını söyledi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden

Yönetim Bilimi Değerlendirmesi

Prof. Dr. Seriye Sezen’in moderatörlüğündeki ilk oturumunda Vahide 
Feyza Urhan ve Murat Yılmaz “Türk Üniversiter Yapılanmasında 

Yönetim Bilimi(leri) Anabilim Dalı: Akademik Örgütlenme ve Personel 
Yapısı”, Şulenur Özkan Erdoğan “Kamu Yönetimi Ders Kitapları: İki 

Döküm Bir Değerlendirme”, Şeyma Eşki Çaşlak “Kamu Yönetimi 
Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: Temel Özellikleri Üzerinden 

Bir Değerlendirme ve Burcu Özacit “Türkiye’de Kamu Politikası 
Analizi” konularını anlatırken; Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in 

moderatörlüğündeki ikinci oturumda Sevim Musaoğlu “VIII. Yüzyıldan 
XX. Yüzyıla Kadar Yönetim-Siyaset Yazıları Bibliyografyası”, Erol Uğraş 
Öçal “Cumhuriyet Döneminde Reforma Yön Veren Belgeler”, İbrahim 
Can Karaduman “Kamu Yönetimi Alanında Türkiye Adresli Bilimsel 
Dergiler: Döküm, Değerlendirme ve Öneriler”, İlkay Tosun, İmren 
Pınar Dülgar, Meryem Çakır Kantarcıoğlu, Somer Kavuncuoğlu, 

Erol Uğraş Öçal ve Şeyma Eşki Çaylak “2010-2019 Arasında İngilizce 
Kamu Yönetimi Literatörünün Görünümü” konularını anlattı.
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EMEKLİLERİMİZ-ETKİNLİKLER

2020 Yılı

Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü 
Üniversitemize

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 1 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, 
Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın “2020 Yılı 

Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü” ile taltif edileceğini duyurdu.
Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1985 

yılında Türkiye’de Japonca eğitimi ve Japonya araştırmaları alanında lisans 
düzeyinde açılan ilk eğitim kurumudur. Bugüne kadar çok sayıda öğrenciye 
Japonca eğitimi vermenin yanı sıra, Türkiye’de Japonya çalışmalarıyla ilgili 
yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği tek kurum olarak Japonca 
eğitimi ve Japonya araştırmalarının merkezi olan Anabilim Dalı, Türkiye’de 
Japonca eğitiminin yaygınlaşması ve Japonya çalışmalarının gelişmesine ve 
tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. Anabilim Dalı bu yıl ilk mezunlarını 
vermesinin 30. yıldönümünü kutlamakta olup, bugüne kadar mezunlarının pek 
çoğu diplomatik temsilcilikler, Japon şirketleri ve üniversiteler başta olmak 
üzere her alanda faaliyet göstermektedir.

Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü, Japonya ile diğer ülkeler arasındaki 
dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine kayda değer hizmetlerde bulunan kişi veya 
kuruluşlara takdim ediliyor. 2020 yılında Japonya’da ve yurt dışında toplam 
172 kişi ve 65 kuruluşa ödül verildi.

Prof. Dr. Önal KayaProf. Dr. Ali Reşit Beyler

Aralık 2020’de Emekli Olan
Akademik ve İdari Personelimiz

ADI SOYADI BİRİMİ EMEKLİLİK TARİHİ

Prof. Dr. Ali Reşit Beyler Tıp Fakültesi 12 Aralık 2020

Prof. Dr. Önal Kaya Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 15 Aralık 2020

Prof. Dr. Tülin Bedük Hemşirelik Fakültesi 21 Aralık 2020

Öğr. Gör. Özkan Güngör TÖMER 02 Aralık 2020

Üniversitemizden, Aralık 2020’de 
4 üyemiz emekliye ayrıldı.

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

Öğr. Gör. Özkan GüngörProf. Dr. Tülin Bedük



Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 
Kahramankazan Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde 
pastörize süt üretimi başladı. 
Üniversitemiz BAP Projesi 
çerçevesinde oluşturulan Süt 
Ünitesi’nde, 15 Aralık 2020 itibarıyla 
üretime geçildi. Sağlıklı bir ortamda 
elde edilen çiğ sütün işlenerek halka 
sunulması noktasında son derece 
önem verilen bir uygulama olan 
proje çerçevesinde ayrıca ünite 
bünyesinde oluşturulan derslik 
yenilendi ve öğrencilerimizin burada 
görecekleri uygulama dersleri için 
hazır hale getirildi.

Veteriner Fakültesi’nde, BAP Projesi’yle

Vet Pastörize Süt Üretimi 
Başladı

Öğrencimiz Duygu Doğan’ın Yer Aldığı
Cimnastik Grup Milli Takımımız
Avrupa Şampiyonu
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Duygu Doğan’ın da yer aldığı; ayrıca Azra Akıncı, 

Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda
‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğunu elde etti. 

Başarıyla birlikte Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.


