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Kültür ve Sanat, Kaldığı Yerden Devam Ediyor...

SKS Kültür Sanat Merkezi
Yeniden Açıldı

Ü

niversitemizin Sağlık Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığı
bünyesinde, Dikimevi Yerleşkesi
içinde hizmet veren Kültür ve
Sanat Merkezi, Covid-19 salgını
döneminde kapalı kaldığı 1.5
yılın ardından, yenilenen yüzüyle
öğrencilerimizin hizmetine açıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, Mamak Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Düğmeci,
dekanlar, yüksekokul müdürleri,
öğretim üyeleri ve öğrencilerin
katıldığı bir törenle 7 Ekim
2021 tarihinde açılan Merkezde,
Ankara Üniversitesi öğrencileri
için bağlamadan diksiyona, latin
danslarından satranca kadar birçok
eğitim ücretsiz verilecek.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada,
Ankara Üniversitesinin çok
sayıda öğrencisi olduğunu ve
bu öğrencilerin de her birini
önemsediklerini söyledi.
Öğrencilerimizin sadece aldığı
eğitimi değil, aynı zamanda eğitim
dışındaki yeteneklerinin gelişmesini
de çok önemsediklerini belirten
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara
Üniversitesinin 200 civarında
öğrenci topluluğu olduğunu,
bu öğrencilerin, sahip oldukları
yetenekleri sergilemeleri için de
mekanın çok önemli olduğunu
kaydetti. Geçmişten beri Sağlık
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Kurslar...
Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
olarak hizmet veren bu binanın
bir bölümünün Kanser Enstitüsü
olarak bilimin hizmetinde olacağını,
bu nedenle azalan mekanlarla
ilgili olarak Mamak Belediyesiyle
bir protokol imzaladıklarını
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
bu protokolle hem Ankara
Üniversitenin bilimsel ve kültürel
birikiminin Mamak halkının
hizmetine sunulacağını hem de
Mamak Belediyesinin kültürel,
sanatsal ve sportif tesislerinden
Ankara Üniversitesi öğrencilerinin,
kendileri için ayrılmış özel saatlerde
yararlanabileceğini söyledi.
Kültür ve Sanat Merkezinin
hemen karşısında Gençlik Spor
Bakanlığıyla Mamak Belediyesinin
birlikte organize ettiği Gençlik
Merkezinin olduğunu, bu merkezin
yapımının yakında biteceğini
kaydeden Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
öğrencilerimizin hem oradan hem

K

ültür Sanat Merkezinde,
öğrencilere yönelik
kısa sap bağlama, uzun sap
bağlama, Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği, pop gitar,
Latin dansları, tiyatro, yaratıcı
drama, Türk halk dansları,
3 boyutlu heykel, keçe,
keman, seramik, resim,
diksiyon, girişimcilik, ebru,
satranç, işaret dili, fotoğraf,
dekoratif ev aksesuarları
kursları veriliyor.

de Mamak Belediyesinin Muallim
Mektebi binasından, havuzlarından,
spor alanlarından yararlanacağını,
bunun belki de bugüne kadar bir
üniversiteyle bir belediye arasında
bu kadar geniş bir iş birliğinin ilk
defa olduğunu sözlerine ekledi.
Törende konuşmaların ardından
öğrenciler tarafından piyano ve
keman dinletisi, Mamak Belediyesi
ekipleri tarafından da halk oyunları
gösterisi ile ebru çalışması sunuldu.

AÇILIŞ-KURUMLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İş Birliklerimiz Artıyor

EÜAŞ ile TÖMER Protokolü

A

nkara Üniversitesi ile Elektrik
Üretim A.Ş. (EÜAŞ) arasında
eğitim ve iş birliği anlaşması
imzalandı.
Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezinin verdiği yabancı dil
eğitimi ile Ankara Üniversitesi
AFAM bünyesindeki Afet Risk
Yönetimi tezsiz ikinci öğretim
yüksek lisans programını kapsayan
protokol, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar
ile EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet
Alagöz tarafından imzalandı.

EÜAŞ Genel Merkezinde 15 Ekim
2021 tarihinde imzalanan Protokol
kapsamında, EÜAŞ personeline
ve bu kişilerin bakmakla yükümlü
olduğu eş/çocuklarına, TÖMER’de
%40 indirimli olarak tüm dillerde
eğitim verilmesi sağlanacak.
EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet
Alagöz, EÜAŞ personelinin bitirdiği
yüksek lisans programlarındaki
konuların yaklaşık üçte birinin
EÜAŞ’nin konularıyla ilgili
olduğunu, üçte ikisinin ise ilgili
olmadığını belirtti. Üniversite
hocalarıyla bir araya gelerek

ihtiyaçları olan alanlara çalışma
arkadaşlarını yönlendirmek
istediklerini kaydeden Dr. İzzet
Alagöz, “Hem akademisyenler
konunun içinde olacak,
hem de bizim arkadaşlar
işi öğrenirken akademik
jargonla konuşacaklar.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr.
Necdet Ünüvar da yapılan
her işin mutlaka bilgiye
dayalı olması gerektiğini,
bilgiye dayalı işlerde daima
daha büyük başarı elde
etmenin mümkün olduğunu
belirterek, “Bizde ciddi bir
akademik birikim sizde de
ciddi bir icra kapasitesi var.
İşte bu protokolle esasında
bunu birleştirmiş oluyoruz.”
dedi.

Çiftçilere, Ankara Üniversitesi Tohumluğu

Ü

niversitemiz Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma
Uygulama Çiftliğinde üretilen buğdaylar,
kuraklıktan etkilenen üreticilerin mağduriyetini gidermek
amacıyla Gölbaşı Belediyesi tarafından kurayla çiftçilere
dağıtıldı. % 100 hibe buğday kura çekimi Gölbaşı
Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde
noter huzurunda gerçekleşti. Kura çekimine Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in davetlisi olarak
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
da katıldı. Kura çekiminde ayrıca Gölbaşı Ziraat Odası
Başkanı Sadullah Karaaslan, Gölbaşı Belediye Başkan
Yardımcıları, muhtarlar ve çiftçiler de yer aldı.
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Ankara Üniversitesi NADİR
(Nadir Hastalıklar Merkezi)

Bilimsel İş Birlikleri
ile Güçleniyor

N

adir hastalıkların teşhisi,
tedavisi ve takibi ile klinik
araştırmalar yürütmek üzere Ankara
Üniversitesi bünyesinde kurulan
Nadir Hastalıklar Uygulama ve
Araştırma Merkezi (NADİR) iş
birlikleri ile güçleniyor.
“Genel nüfusa oranla az sayıda
insanda görülen, kişinin ve ailesinin
yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkileyen kronik hastalıklar”
olarak tanımlanan nadir hastalıklar
konusunda geçtiğimiz aylarda
önemli bir adım atarak NADİR’i
kuran Ankara Üniversitesi, bu
alanda uzun yıllardır faaliyet
gösteren Sanofi Genyzme ile önemli
bir iş birliğine imza attı. NADİR
bünyesinde yürütülecek bilimsel
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faaliyetlerin güçlendirilmesini
hedefleyen iş birliği kapsamında,
Ankara Üniversitesi ile Sanofi
Genyzme arasında niyet mektubu
imzalandı.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektörlük
Senato Salonunda 14 Ekim
2021 tarihindeki imza töreninde
yaptığı konuşmada, günümüzde
ileri düzey genetik ve metabolik
tarama yöntemlerinin tıp alanında
kullanıma girmesinin, sağlık
bakım hizmetlerinin gelişmesinin
ve yaşam süresinin artmasının,
tanı konulan nadir hastalıklı birey
sayısı ve nadir hastalık sayısının
artmasına yol açtığını belirterek,
“Bu durum, hem klinik hem de

ekonomik analiz çalışmaları ile
ulusal nadir hastalık haritasının
oluşturulması, hastalık yükünün,
maliyetinin, yetim ilaç ihtiyaç
ve potansiyelinin belirlenmesi,
ulusal yetim ilaç politikalarının
oluşturulması, erken tanı, tedaviye
yanıtın değerlendirilebilmesi ve yeni
ilaç geliştirmeye yönelik yapılacak
araştırmalar ile sağlık otoritelerine
katkı sağlanması ihtiyaçlarını
doğurdu. Tüm bu sebepler,
ülkemizde multidisipliner yaklaşım
sergileyen, gerekli klinik, laboratuvar
ve teknik alt yapının sağlandığı
yetkin ve etkin bir nadir hastalıklar
merkezini gerekli kılmıştır.” dedi.
“Cebeci Hastanesi İçerisindeki
En Gözde Mekanlardan Birini
Tahsis Ettik”
NADİR’e Cebeci Hastanesi
içerisindeki en gözde mekânlardan
birini tahsis ettiklerini vurgulayan
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Gerekli

KURUMLARARASI İŞ BİRLİĞİ

URAP’ınMerkezimizde
Yaptığı AraştırmaÜretilen
Sonucu:
RÜAG

ANKÜLİN Adlı İlaç
Ruhsatlandırıldı

K

alet edevat ile ilgili çalışmalarımız
devam ediyor. İşte tam bu aşamada
Sanofi ile bir yol kesişmesi oldu.
Sanofi, nadir hastalıklarla ilgili
konularda hem çalıştığını hem
de daha çok çalışma arzusunda
olduğunu bize beyan etti. Bugün
tam da bu beyanla ilgili niyet
mektubunu imzalıyoruz. Bundan
sonra bu süreci birlikte götüreceğiz.
Ben bu iş birliği ile Türkiye’de nadir
hastalıklarla ilgili yeni bir pencere
açılacağını düşünüyorum. Zira
nadir hastalıklar, adı üstünde biraz
nadir diye karşılandığı için sanki
önemsiz gibi algılanıyor. ‘Nadir
ama önemli’ demek lazım. Bu
algıyı da değiştirmemiz gerekiyor.”
ifadelerini kullandı. Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi
olarak, nadir hastalıklarla ilgili
gerek teşhis gerek tedavi gerekse
takiple ilgili konularda öncü olmayı
hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Sanofi Genzyme Türkiye
Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu da
dünyanın önde gelen biyoteknoloji
şirketlerinden biri olarak, uzun
yıllardır tüm dünyada nadir
hastalıklar alanında paydaşlarla
birlikte farkındalık çalışmaları
yürüttüklerini belirterek, “Ankara
Üniversitesi Nadir Hastalıklar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin
hedefleri doğrultusunda yürütülecek
bilimsel çalışmalara destek
sağlayabilmek üzere iş birliği
yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”
dedi.

alkınma Bakanlığı
Devlet Planlama
Teşkilatı tarafından 2012
yılından itibaren desteklenen
‘DPT 2012K12043’ numaralı
araştırma ve alt yapı projesi
ile Üniversitemiz bünyesinde
Nükleer Tıp Anabilim
Dalında kurulan RÜAG
(Radyofarmasötik Üretim
Araştırma ve Geliştirme)
Merkezinde ilk ilaç ruhsatı
alındı.
RÜAG Merkezimizde,
Ankara ÜniversitesiEczacıbaşı Monrol KamuÖzel iş birliği çerçevesinde
2016 yılında başlayan
çalışmalar kapsamında,
başta kanser tanı ve tedavisi
olmak üzere çeşitli bilimsel
araştırmalar yapılıyor, ilaç
üretim ve Ar-Ge süreçleri
yürütülüyor.
RÜAG Merkezimizde,
üretimi ve alt yapı çalışmaları
tamamlanarak Üniversitemiz
adına ruhsat başvurusu
yapılan özellikle paratiroid
adenomu görüntülemesinde
kullanılan “18F-FCH
(kolin)” radyofarmasötiği
“ANKÜKOLİN” ismi ile
Sağlık Bakanlığı TİTCK
(Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu) tarafından
ruhsatlandırıldı.
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Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezimizde Yenilikçi Bir Merkez...

Agrigenomik Merkezi Açıldı
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin mali
iş birliğiyle inşaa edilen
Agrigenomik Merkezi, yüksek
teknolojili ürün üretimini artıracak
çalışmalara imza atacak.

A

nkara Üniversitesi
Teknokentinin bir parçası olan
“Tarım, Hayvancılık ve Gıda
Merkezi” içinde Avrupa Birliği ve
Türkiye’nin mali iş birliğiyle,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
“Rekabetçi Sektörler Programı”
çerçevesinde inşa edilen
“Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve
Bitki Genomik Araştırmaları
İnovasyan Merkezi”, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Rektörümüz Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Ankara Valisi Vasip
Şahin, KOSGEB Başkanı Hasan
Basri Kurt, TÜBA Başkanı Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, Ankara
Üniversitesi Teknokent Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut
Güner ile öğretim üyelerinin
katıldığı bir törenle 5 Ekim 2021
tarihinde açıldı.
İş Fikirleri Hayata Geçecek
Bitki ve hayvan genlerini
teknolojik imkanlar kullanarak
araştıracak olan Hayvan ve Bitki
Genomik Araştırma İnovasyon
Merkezi, akademisyenlerin
çalışmaları için ev sahipliği

yaparken, KOBİ’lerin bu alandaki
iş fikirlerini hayata geçirmelerine de
olanak sağlayacak.
“KOBİ’lerimizin Rekabet
Gücünü Artıracağız”
Merkezin açılışında konuşan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “Agrigenomik
biyoteknoloji uygulamalarının gıda
üretimi alanında kullanılmasını
sağlayacak olan bu merkez
sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet
gücünü artıracağız.” derken Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
“Bu inovasyon merkezi gıda
güvenliği anlamında bizler için çok
değerli. 6 laboratuvardan oluşan bu

Kullanıcı Merkezli Hizmetler Sunuluyor

M

erkezde tarımsal gıda alanındaki projelere, prototip ürünler
geliştirilmesi için iki ana bölümde kullanıcı merkezli hizmetler
sunuluyor.
Birinci bölüm, veri güvenliği sağlayarak sorunlar ve çözümleriyle
genomik biyoteknoloji alanında inovatif buluşlar yapacak
araştırmacılar için proje geliştirme ve analiz laboratuvarlarından
oluşuyor. İkinci bölüm ise disiplinlerarası proje geliştirme ekibinin
desteğiyle, filiz işletmelere (start-up), girişimcilere ve KOBİ’lere
yönelik ortaklık ve iş kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri sunacak.
AgriGenomik Merkez böylelikle biyoteknoloji alanında araştırma
ve iş fikirlerini ticari hizmetlere veya ürünlere dönüştürme fırsatı
yaratacak.
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merkezdeki teknolojiler, üretimde
verimliliği ve kaliteyi sağlayacak alt
yapıya sahip.” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Ar-Ge, yenilik
ve teknolojinin olduğu her
yerde bakanlık olarak katkıları
olduğunu, yerine göre bizzat
proje tasarladıklarını, yerine göre
de proje geliştirenlere finansal
destek sağladıklarını ya da gerekli
altyapıların ve insan kaynağının
geliştirilmesi için kapsamlı
politikalar uyguladıklarını söyledi.
Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla
yürütülen tüm bu çalışmaların temel
gayesinin, ülkemizin ekonomik
ve teknolojik bağımsızlığını elde
etmesi olduğunu belirten Bakan
Varank şunları söyledi:
“İşte bu proje de Tarım
Bakanlığımız, Ankara Üniversitemiz
ve diğer tüm paydaşlarımızla
birlikte yürüttüğümüz bu
çabaların en güzel örneklerinden
biri. Projeyi, Avrupa Birliği ile
ortak finansman sağladığımız ve
Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu
‘Rekabetçi Sektörler Programı’
kapsamında destekliyoruz. Yaklaşık
55 milyon lira bütçesi olan bu
proje de ülkemizin potansiyelinin
değerlendirilerek daha fazla yüksek
teknolojili gıda ürünü üretilmesine

ARAŞTIRMA
hizmet edecek. Agrigenomik
biyoteknoloji uygulamalarının gıda
üretimi alanında kullanılmasını
sağlayacak olan bu merkez
sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet
gücünü artıracağız. Agrigenomik
uygulama dediğimiz şey aslında
bitki ve hayvan genlerinin
tanımlanarak birbirleri ve çevresi ile
etkileşimlerinin araştırılması demek.
Bu araştırmalar sayesinde bitki ve
hayvanların fizyolojik süreçlerini
daha iyi anlayarak daha verimli ve
kaliteli yeni ürünler geliştirmek
mümkün. İşte bu merkez de bu
alanlarda çalışan KOBİ’lerimize
teknoloji tasarım, prototip üretim
ve test gibi konularda disiplinler
arası bir akademi desteğiyle
hizmet sunacak. Tesisimiz ayrıca
bir kuluçka merkezi fonksiyonu
görecek ve başta bu alanda çalışan
akademisyenlerimiz olmak üzere
tüm girişimcilere mali ve teknik
destekler sağlayacak.”
“Islah Çalışmaları, Tarımsal
Üretimin Gelişmesi İçin Büyük
Önem Taşıyor”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli de açılışı gerçekleştirilen
merkezin gıda güvenliği alanında
önemli çalışmalara imza atacağını, 6
laboratuvarı olan merkezin üretimde
verimliliği ve kaliteyi sağlayacak
alt yapıya sahip olduğunu belirtti.
Bakan Pakdemirli şunları söyledi:
“Merkezimizdeki çalışma
konuları içerisinde yer alan ve
bizim de Bakanlık olarak üzerinde

özellikle durduğumuz hayvan
ve bitki yetiştiriciliğinde ıslah
çalışmaları, tarımsal üretimin
gelişmesi için büyük önem taşıyor.
Son 19 yılda bitki ve hayvan ıslahı
üzerine yaptığımız çalışmalar
sayesinde hem bitkisel üretim hem
de hayvancılıkta önemli verim
artışları yaşandı. Bu teknolojilerin,
çiftçiler ve diğer faydalanıcıların
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte
olması da teknoloji ve üretimi
doğrudan buluşturması açısından
kıymetli.
Bakanlık bünyesinde
biyoteknoloji alanında toplam
27 laboratuvarları bulunduğunu,
yaptıkları çalışmalarla yeni bitki
çeşitlerini daha kısa zamanda
üreticilerin istifadesine sunduklarını
da anlatan Bakan Pakdemirli, “Bu
merkez ile gıda, tarım, hayvancılık,
orman ve su alanlarında
sınırlarımızı aşabileceğimizi,
dolayısıyla yapılacak çalışmaların
geleceğimiz ve kaynaklarımız için
ne denli önemli olduğunu bir kez
daha vurgulamak istiyorum.” dedi.
“Çözümcü Yaklaşımlar Elde
Edilecek”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da
merkezin yerli ve milli tarım
alanındaki gelişmelere büyük katkı
sağlayacağını söyledi. Ülkemizde
biyoteknolojik alandaki Ar-Ge
çalışmalarında, laboratuvar analiz
hizmetlerinde ve projelerinde yeni
bir dönemin kapısının aralanmasını

Bilimsel Bilgi
Aracısız
Yaygınlaşacak

M

erkezin sunduğu kapsamlı
bilgi ile kooperatifler,
aracı hizmet sağlayıcılar
ve diğer ticari işletmeler
ile birlikte çiftçiler, hayvan
besicileri ve gıda üreticileri
ile doğrudan temas edilerek
bilimsel bilginin aracısız,
doğrudan kullanımının
yaygınlaşmasına olanak
sağlanacak.
sağlayan Agrigenomik Merkezinin,
tarımsal gıda alanında yerli ve milli
projelere prototip ürünler geliştirmek
için kullanıcı merkezli hizmetler
sunacak olması nedeniyle büyük bir
önem taşıdığını belirten Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, “Bu projeyle hem
veri güvenliği sağlanacak hem de
genomik biyoteknoloji yenilikleri
anlamında çözümcü yaklaşımlar
elde edilebilecektir.” dedi. Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Merkezin sadece
ülkemize değil, Avrupa ve Ortadoğu
başta olmak üzere çevremizdeki
ülkelere de danışmanlık hizmetleri
ile tecrübe de sağlayacağını, genetik
ıslah çalışmaları, kaynakların ve
gen havuzunun korunması ve
sürdürülebilirliğiyle sertifikaların
oluşturulması için de çalışacağını
sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesinin

2021-2022
Akademik Yılı
Açılış Töreni
2021-2022 Akademik Yılı Açış Dersini, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop verdi

A

nkara Üniversitesinin 20212022 eğitim öğretim yılı
açılış töreni ve Üniversitemizin
kuruluşunun 75. Yıl dönümü açılış
programı 21 Ekim 2021 tarihinde
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Ord Prof. Dr. Abdulkadir Noyan
Konferans Salonunda düzenlenen
törenle gerçekleştirildi. Tarihi 100
yıl öncesine kadar giden 100 Ankara
fotoğrafının açılışı ile başlayan
törende açış dersini TBMM
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
verdi. Törende, Ankara Devlet
Konservatuvarı öğrencileri mini
bir konser sundu. Konuşmaların
ardından, son bir yılda profesörlüğe
atanan öğretim üyelerine belgeleri
ve anı madalyonları sunuldu.
“Cumhuriyet Tarihinin
Sembol Bir Üniversitesi”
TBMM Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şentop törende yaptığı
konuşmada, Ankara Üniversitesinin,
Cumhuriyet tarihinin sembol bir
üniversitesi olduğunu, resmî olarak

1946’da kurulan üniversitenin
önemli isimler yetiştirdiğini
söyledi. Ankara Üniversitesinin,
devletin merkezinin Ankara’da
toplandığı bir dönemin ilmi sembolü
olduğunu dile getiren Şentop,
bugün Ankara’da 22 üniversitenin,
300 binin üzerinde öğrencinin
bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de
129’u devlet, 78’i vakıf olmak
üzere 207 üniversite bulunduğunu
ifade eden Şentop, üniversitelerdeki
öğrenci sayısının bu yıl 8 milyon
335 binin üzerinde olduğunu belirtti.
Şentop, Türkiye’de son 20
yılda eğitim-öğretim alanında
çok büyük mesafeler alındığının
altını çizerek, fiziki altyapının
içerikle beraber kaliteye
çevrilmesi gerektiğini, burada
üniversitelere görev düştüğünü
vurguladı. Bilim dünyasındaki
gelişmelerin üniversitelerdeki
eğitim ve öğretimin niteliğini de
değiştirmeye başladığına işaret eden
Şentop, bugün bilgiye erişmenin

kolay olduğunu, esas sorunun
ulaşılan bilginin doğruluğunu
tartabilmek olduğunu söyledi.
İmkan bulan birçok Türk bilim
insanının büyük başarılar ortaya
koyduğunu dile getiren Şentop,
Türkiye üniversitelerinin insanlığın
bilim dünyasına iddialarla katkı
sunabilecek bir öz güveni ortaya
koyması gerektiğini vurguladı.
“Türkiye’deki Üniversiteler
Arasında 4.’yüz”
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar törende yaptığı konuşmada,
Covid-19 ile mücadelede
çerçevesinde Ankara Üniversitesi
araştırmacılarının aşı, ilaç ve sprey
çalışmaları gerçekleştirdiklerini,
bu alanda yerli üretimi de çok
güçlü olarak gerçekleştirmeye çok
yakın olduklarını söyledi. Yaklaşık
bir yıl önce Rektör olarak göreve
başladığını hatırlatan Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Dünya Üniversite
Sıralamaları Merkezinin (CWUR)
yaptığı araştırmaya göre Ankara
Törene TBMM
Başkanı Mustafa
Şentop, TBMM
Genel Sekreteri
Mehmet Ali
Kumbuzoğlu,
Ankara Valisi
Vasip Şahin,
Milletvekili
Emrullah İşler,
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın
da olduğu çok
sayıda konuk
katıldı.
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AÇILIŞ TÖRENİ
Üniversitesinin, 2021 sıralamasında
Türkiyedeki üniversiteler arasında
4’üncü, dünya üniversiteleri
arasında ise 652’nci olduğunu,
önceki yıllarda temelleri atılan
üniversite-sanayi ve üniversiteiş dünyası iş birliklerini çok
daha üst seviyelere ulaştırmaya,
Ankara Üniversitesinin marka
değerini çok daha yükseklere
taşımaya çalıştıklarını dile getirdi.
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bu
kapsamda bakanlıklarımızdan
kamu kurumlarına, sivil toplum
kuruluşlarından belediyelerimize
pek çok kurum ve kuruluş ile eğitim
ve öğretim faaliyetleri, kurslar,
ortak çalışmalar konusunda iş birliği
anlaşmaları yaptık.” dedi.
“Doktora Öğrenci Sayısı
Açısından İlk Üçteyiz”
Ankara Üniversitesinin,
“Araştırma Üniversiteleri
Performans İzleme Endeksi”
sıralamasında 16 Araştırma
Üniversitesi arasında ilk 5’te
yer aldığını, doktora öğrenci
sayısının toplam öğrenci sayısına
oranı açısından da ilk üçte
bulunduğumuzu belirten Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, YÖKAK tarafından
uygulamaya konulan Kurumsal
Akreditasyon Programına dahil
edilen külite güvence sistemini
kuran 11 üniversite arasında yer
aldığını söyledi.
“Toplumsal Katkı
Koordinatörlüğünü Kurduk”
Üniversitede üretilen bilginin
toplum yararına kullanımına
yönelik çalışmaların daha somut
bir şekilde ortaya konabilmesi için
Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünü
ve Toplumsal Katkı Koordinasyon
Kurulunu kurduklarını da anlatan
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Araştırma
Üniversitelerinin öncelikli sektör
ve alt alanlarda eşleştirilmesiyle
ilgili YÖK’ün projesi kapsamında
aşı, gıda arzı güvenliği ve kimya
alanlarında Ege Üniversiteyle
protokol imzalandığını, YÖK
Anadolu Projesi çerçevesinde de
Hakkari ve Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversiteleriyle eşleştiğimizi
belirtti. Gazi Üniversitesi ve
ODTÜ ile birlikte Nörobilim ve

100 Ankara Fotoğrafı Sergisi

Tören çerçevesinde, Morfoloji Salonu Fuayesinde,
tarihi 100 yıl öncesine kadar giden 100 Ankara fotoğrafından
oluşan bir fotoğraf sergi açıldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri mini bir konser sundu.
Nöroteknoloji Mükemmeliyet
Merkezinin kuruluşuna katkı
sağladıklarını, Nadir Hastalıklar
Uygulama ve Araştırma Merkezini
hayata geçirdiklerini, Sporda
Performans Analizi Uygulama ve
Araştırma Merkezini kurduklarını,
Mühendislik Fakültemiz bünyesinde
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bölümü ile İnşaat Mühendisliği
bölümlerini, Hukuk Fakültemizde
ise Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Anabilim Dalını açtıklarını,

Deniz Hukuku Araştırma ve
Uygulama Merkezimiz ile Elektron
Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi
TARLA’nın 6550 sayılı kanun
kapsamında ulusal merkeze
dönüştüğünü, Agrigenomik Hub
Hayvan, Bitki, Genomik Araştırma
Merkezinin açıldığını, Beypazarı
Meslek Yüksekokulunda “Yemeni
Ayakkabı” üretiminin eğitim
programına alındığını da kaydeden
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ankara
Üniversitesi Teknokenti çatısı
Ankara
Üniversitesi
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altında yapılandırılan Teknoloji
Transfer Ofisimiz de çalışmalarını
geliştirerek ve dönüştürerek
devam ettiren birimlerimizden
biri olarak araştırma geliştirme
faaliyetlerimizin çıktıya
dönüşmesine önemli katkılar
sunmaktadır.” dedi.
“50’den Fazla Kurumla İş
Birliği Anlaşması İmzaladık”
Öğretim üyelerinin kadro
sorununa ilişkin çözüm önerileri
ürettiklerini de anlatan Prof.
Dr. Necdet Ünüvar, TÖMER’in
daha verimli çalışabilmesi için
de 50’den fazla kurumla iş
birliği protokolü imzalayarak
TÖMER’in birikiminden tüm
kurum ve kuruluşların üyelerinin
ve yakınlarının yararlanması için
yeni bir yol açtıklarını, Türkiye
Uzay Ajansı ile de havacılık ve
uzay teknolojileri alanında milli
kalkınmaya katkı sağlayacak
çalışmalar yapmak üzere iş birliği
protokolü imzaladıklarını kaydetti.
Açık Ders Malzemeleri
platformuna son bir yılda 600’e
yakın yeni ders eklenerek ders
sayısının 7.700’ü geçmesinin
sağlandığını, aynı süreçte Açık
Ders Malzemeleri Sistemi sayfa
görüntüleme sayısının da 16
milyonu aştığını belirten Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, son bir yılda 535
yeni basılı kitap alımı yapılarak
koleksiyonumuzdaki basılı
kitap sayısının da 760.617’ye
yükseldiğini, uluslararası yayınlara
da abonelikler devam ederken,
erişim sağlanan elektronik dergi
sayısının 51.593, elektronik kitap

10
Ankara
Üniversitesi

Bülteni

sayısının da bu yıl itibarıyla 818.416
olduğunu belirtti.
Ankara Üniversitelilerle sürekli
etkileşim halinden olabilmek için
de çok çalıştıklarını, bu kapsamda
Ünversitemizin 19 fakültesi
ve meslek yüksekokullarından
öğrencileri ile “Rektörle Dijital
Sohbetler” programında 27
saat süreyle bir araya gelerek
öğrencilerin Covid-19 salgını
sürecinde yaşadıkları tecrübeleri,
sorunları dinlediklerini, çözüm
üretilmesi için gereken adımları
attıklarını anlatan Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, mezunlarla olan bağları
güçlendikmek amacıyla da Ankara
Üniversitesi mezunlarıyla “Dijital
Sohbetler” programında bir araya
geldiklerini kaydetti.
“Uluslararasılaşma
Çalışmaları Devam Etti”
Ankara Üniversitesinin
uluslararasılaşma çalışmalarının
devam ettiğini söyleyen Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Azerbaycan’ın
Milli Lideri merhum Haydar
Aliyev’in, 98’inci doğum gününde
Üniversitemiz ve Azerbayvan
Büyükelçiliği tarafından anıldığını,
Türkmenistan’ın 30. Bağımsızlık
yılı etkinliğinin Üniversitemizde
gerçekleştirildiğini, Ankara
Üniversitesinde eğitim alan
Filistinli öğrencilerle bir araya
gelindiğini, LAMER bahçesine
“Panamalıların Atası” Justo
Arosemena Quesada”nın büstünün
yerleştirildiğini, Somali Hormuud
Üniversitesi ile iş birliği yapıldığını
kaydetti.
“1946 Ankara Üniversitesi

Spor Kulübünün” açılışını
gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda
14 Haziran 2021 tarihinde “75.
Yıl Kupası” adıyla özel bir
futbol karşılaşması yapıldığını,
Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk
Kütüphanesinin, Fakülte içindeki yeni
yerinde hizmet vermeye başladığını,
TBMM Başkanlığı ile “Doğu
Akdeniz Sempozyumu” ve “1921
Anayasasının 100. Yılı” etkinliklerinin
gerçekleştirildiğini, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Salmonella bakterisiyle
mücadeleye yönelik daha önce
imzalanan iş birliği anlaşmasının
yenilendiğini, sahip olduğu niteliklerle
ülkemizde ve çevre ülkelerde tek örnek
olan Cerrahi Anatomi ve Uzaktan
Eğitim Laboratuvarlarının açıldığını
söyledi.
“Belediyelerle İş Birliği”
YÖK’ün 2021 Yılı Engelsiz
Üniversite Ödülleri kapsamında,
Üniversitemizin Türk İşaret Dili
Tercümanlığı Tezsiz Yüksek Lisans
Programının, “İşitme Engelli”
kategorisinde “2021 Yılı Engelsiz
Programı Nişanı” aldığını söyleyen
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, salgın sonrası
süreçte yerleşkelerimizin temizliği için
yerel yönetimlerle “ÜniversiTEMİZ’e
Hoş Geldiniz” projesinin hayata
geçirildiğini, bununla ilgili Ankara
Büyükşehir, Altındağ, Çankaya,
Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve
Yenimahalle belediyeleriyle iş birliği
yapıldığını kaydetti.
Üniversitemiz öğrencileri için
yemek ücretlerini 2.5 lira olarak
belirlediklerini belirten Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, “2.5 liralık yemek
ücreti, öğrencilerimiz tarafından

AÇILIŞ TÖRENİ-ÖDÜL
memnuniyetle karşılanırken,
porsiyonlarının da yeterli olduğuna
ilişkin geri dönüşler almaya devam
ediyoruz. Yine her sabah farklı
noktalardaki yerleşkelerimizde,
öğrencilerimizin zinde olarak
güne başlamalarını sağlamak
için sıcak çorba ikramında
bulunuyoruz. Bu uygulamamız
da yine öğrencilerimiz tarafından
mutlulukla karşılanmaktadır.” dedi.
“Kızılcahamam MYO’ya Yeni
Yerleşke”
Kızılcahamam Meslek
Yüksekokulu için bir çalışma
gerçekleştirdiklerini de anlatan Prof.
Dr. Necdet Ünüvar, “Binamızın
yetersiz kalması neticesinde,
ilçede daha önce turizm uygulama
okulu olarak hizmet veren ve 17
dönümlük bir alan içine kurulu,
uygulama oteli, pansiyonu,
büyük bir okul binası da olan bir
lise yerleşkesini üniversitemize
kazandırdık. Tahsis işlemlerinin
tamamlanmasının ardından
gerekli tadilatların yapılması ve
donatılarının oluşturulmasından
sonra Kızılcahamam Meslek
Yüksekokulumuz yeni
yerleşkesinde eğitim ve uygulama
faaliyetlerine devam edecek.
Meslek yüksekokullarımızın alt
yapılarını güncellemeye yönelik
benzer çalışmaları Ayaş, Nallıhan,
Elmadağ, Kalecik, Sincan, Keçiören
ve Beypazarı ilçelerimizde de
gerçekleştirmekteyiz.” dedi.
anan
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YÖK 2021 Üstün
Başarı Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Sağlık Bilimleri kategorisinde, Dr. Sema Arısoy ve
tez danışmanı Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ödül aldı.

Ü

niversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen
çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini
teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 20172018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl
beşincisi verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.
YÖK tarafından 5 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
“2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller,
bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.
“Bireysel Ödüller” kapsamının Sağlık Bilimleri Kategorisinde;
“Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı
Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi
Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora
teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Üniversitemiz Eczacılık
Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Tansel Çomoğlu ödül almaya hak kazandı.
“Bireysel Ödüller” kapsamında “Yılın Doktora Tez” ödüllerini
almaya hak kazanan akademisyenler ve çalışmaları, hoca-talebe
ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini
göstermek amacıyla, doktora öğrencisinin danışman hocası ile
birlikte ödüllendiriliyor.
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü...

Emine Erdoğan,
Üniversitemizde Huzurevi
Sakinleriyle Bir Araya Geldi

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
dolayısıyla Ankara Üniversitesi
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezince (YAŞAM)
gerçekleştirilen, “Küresel Krizler:
Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma
Konferansı”nda yaşlılarla bir araya
geldi.
Rektörlük Senato Salonunda 6
Ekim 2021 tarihinde düzenlenen
konferansın açılışında konuşan
Erdoğan, Covid-19 salgınında
yaşlılığın ele alınıyor olmasından
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Ankara Üniversitesine
ev sahipliği için YAŞAM’a da bu
konuyu ele aldığı için teşekkür etti.
“Yaşlılar, Kendilerine Özgü
Çok Boyutlu Sorunlar Nedeniyle
Salgından Sarsıcı Biçimde
Etkilendiler”
Covid-19 salgınından her
ülke, toplum ve bireyin farklı
şekillerde etkilendiğine işaret
eden Erdoğan, “Ancak yaşlılar,
kendilerine özgü çok boyutlu
sorunlar nedeniyle salgından sarsıcı
biçimde etkilendiler. Yaşlılık
dönemindeki insanların bedensel,
psikolojik, iç içe geçen pek çok
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sorunla karşılaştığını biliyoruz. En
başta kronik hastalıklara yatkın
olmalarıyla yüksek risk altındalar.
Dünyanın hemen her yerinde
yaşlıların bir arada yaşadığı toplu
yaşam alanları, büyük kayıpların
yaşandığı yerler oldu.” diye
konuştu. Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere salgından etkilenen
ülkelerde, Covid-19 nedeniyle
huzurevinde hayatını kaybedenlerin
toplam ölümlerin yüzde 34 ila
81’ini oluşturduğuna dikkati çeken
Erdoğan, ülkemizde ise son derece
farklı bir tablo bulunduğunu,
huzurevlerinde Covid-19’dan
kaynaklı ölüm oranının yüzde 4’ün
altında kaldığını söyledi.
Erdoğan, yaşananların, tüm
olumsuzluklara rağmen yaşlılık
döneminin yeniden ele alınması ve
ihtiyaçların belirlenmesi için büyük
bir fırsat sunduğunu belirtti.
“Yaşlı Nüfusun Artması
Ülkemizin de Gerçeği”
Birleşmiş Milletlerin, 2050’de
dünya genelinde her 6 kişiden
1’inin yaşlı olacağını öngördüğünü
anlatan Erdoğan, “Yaşlı nüfusun
artması ülkemizin de gerçeği. TÜİK
verilerine göre, 2015’te yüzde 8,2
olan yaşlı nüfusumuz, 2020 yılında

yüzde 9,5 oldu. Dolayısıyla, yaşlı
nüfusa yönelik doğru politikaların
belirlenmesi ve hizmet çeşitliliğinin
artırılması, önceliğimiz olmalıdır.”
dedi.
Salgının getirilerinden birinin
de hayatın hızla dijitalleşmesi
olduğunu, iletişimden eğitime,
alışverişten çalışma hayatına
kadar birçok şeyin ağırlıklı olarak
internete taşındığını dile getiren
Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bu noktada, yaşlılara yönelik
dijital okuryazarlık eğitimi,
onların hayatına büyük bir katkı
sağlayacak. Aile Bakanlığımızın,
teknoloji becerileri kazandırmak
için eğitim programları hazırladığını
biliyorum. Sonuçlarının herkesin
hayatında büyük fark oluşturacağına
inanıyorum. Herkesin ihtiyaçlarının
düşünüldüğü erişilebilir binalar, açık
alanlar ve toplu taşıma, yaşlıların
olduğu kadar tüm toplumumuz
için vazgeçilmezdir. Yani değişen
dünyaya uyum sağlarken, bizi
ileriye taşıyacak formül, kimseyi
geride bırakmayan, herkese dost
şehirler imar etmektir.”
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık da özellikle
salgınla beraber fiziksel olarak bir

TOPLUMLA BULUŞMA

,
Emine Erdoğan
nde
si
ce
ön
program
Rektör
ve
Bakan Yanık
ŞAM
Ünüvar ile YA
zenlenen
tarafından dü
nlerinin
huzurevi saki
lerinin
el ürünü eser
iyi gezdi.
yer aldığı serg

arada bulunulamaması nedeniyle
dijital mecraların iletişim açısından
birincil ihtiyaç haline geldiğine
dikkati çekerek, “Bu dönemde
büyüklerimizin aileleri ile online
ortamlarda görüşmelerini sağladık.
Onların dijital dünyada herhangi bir
yardım almadan yer almaları için
eğitimler verdik.” dedi.
“Yaşlı Bireylerimiz, Daima
El Üstünde Tutulması Gereken
Varlıklardır”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da ailenin,
Türk toplumunun en önemli kurumu
olduğunun altını çizerek, “Bizi
biz yapan, milletimizi birbirine
kenetlenmiş kahramanlardan oluşan
bir toplum haline getiren güçlü
aile yapımız ve tüm bireyleriyle
84 milyonluk büyük bir aile
olmamızdır. Yaşlı bireylerimiz
ise bu büyük ailenin en tecrübeli,
en kıdemli ve daima el üstünde
tutulması gereken varlıklardır.”
dedi.
Pandemi döneminde herkesin
yeni tecrübeler edindiğini belirten
Ünüvar, “Pandemi döneminde başta
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği
olmak üzere bütün bakanlıklarımız
ve toplumda karar verici bütün
unsurların vatandaşlarımız için
seferber olduğunun farkındayız.
Ve burada ailelerimize çok önemli
destekler verildi. Özellikle ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımız için önemli
çalışmalar yapıldı. Ne kadar şanslı
bir ülkede yaşadığımızı pandemi
dönemi bize gösterdi. Bütün
dünyanın gıptayla baktığı sağlık
hizmetleri başta olmak üzere,

birçok hizmeti birlikte yaşadık.
Bu süreçte Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi’nin de çok önemli
sosyal sorumluluk projelerine imza
attığını biliyoruz.” diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı ve
YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine
Özmete de insan yaşamının en özel
dönemlerinden biri olan yaşlılığın,
ekonomik, sosyal, psikolojik ve
sağlık yönü ile yaşamın bilgelik ve
kendini yeniden keşfetme dönemi
olduğunu belirterek, “Şu anda
ülkemizde her 10 kişiden biri 65
yaşın üzerindedir. Birçok ülkenin
nüfusundan fazla yaşlı nüfusumuz
vardır. Ömrün uzaması insanlığın
en önemli başarısıdır. Ülkemizde
sunulan sağlık hizmetleri ve
sosyal hizmetler ile hem yaşlıların
hem de ailelerin yaşam kalitesi
desteklenmiş ve ülkemiz son 20
yılda ortalama yaşam beklentisi
artan en başarılı ülke olmuştur.
Sağlıklı ve aktif geçen her yıl
ömre ömür katmaktadır. Burada
önemli olan yaşanan bu yıllara
değer katmak, üretmek ve sağlıklı
yaşlanmaktır. Bizlere düşen görev
ise yaşlılarımızı ve ailelerini
bunun için desteklemektir.” dedi.
Programın ikinci bölümünde
ise Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve Avrupa Birliği Başkanı
Faruk Kaymakçı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakan Yardımcısı
Fatma Öncü, Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu
Başkanı Muharrem Kılıç, huzurevi
sakinlerini çeşitli konularda
bilgilendirdi.

Sana Bir
Rehber, Bana
Bir Öğrenci
Gerek Projesi
Kapsamında

Drama
Çalışması

A

nkara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Temel
Sanat Eğitimi Bölümü Öğretim
Elemanı Öğr. Gör. Dr. İhsan
Metinnam, 7 ve 13 Ekim
2021 tarihlerinde Altındağ
Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğretmenleriyle
“Sana Bir Rehber, Bana Bir
Öğrenci Gerek!” başlıklı
proje faaliyetleri kapsamında
altı saatlik temel eğitimde
drama, eğitimde drama yoluyla
okul içi iletişim kültürünün
geliştirilmesi konulu gönüllü
bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma sürecinde, devamsızlık
ve okul terki gibi çeşitli
sorunların nedenlerinin ortaya
çıkarılmasında öğretmen ve
öğrenciler arasındaki iletişim
süreçlerinin niteliği ve etkililiği
eğitimde drama yoluyla
tartışıldı.
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Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde

Yunus Emre’yi
Andık
Dünya İnsanlığı İçin Ortak Bir Değer: Yunus
Emre ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe” konulu
panelin açılışında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Büyükelçi İbrahim Kalın bir konuşma yaptı.

A

nkara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Üniversitemizin kuruluşunun 75.
yılı dolayısıyla “Dünya İnsanlığı
İçin Ortak Bir Değer: Yunus Emre
ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe”
konulu panel düzenledi.
“Düşüncesini Şiir Yoluyla
İfade Etmiş Büyük bir Bilge”
Farabi Salonunda 14 Ekim
2021 tarihinde düzenlenen panele
katılarak bir konuşma yapan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Büyükelçi İbrahim Kalın, Yunus
Emre’nin, düşüncesini şiir
yoluyla ifade etmiş büyük bir
bilge ve arif olduğunu belirterek,
“İslam’ı ihsan makamında
yaşamış bir kul. Bunu söylerken
İki oturum halinde
düzenlenen panelde Öğr. Gör.
Mustafa Özçelik “Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Yunus Emre
Algısı”, Prof. Dr. Üçler
Bulduk “Yunus Emre Çağında
Anadolu’nun Siyasi ve Sosyal
Durumu”, Prof. Dr. İbrahim Maraş
“Kurucu Bir Türk Düşünürü
Olarak Yunus Emre”, “Prof. Dr.
Levent Bayraktar “Yunus Emre’de
Medeniyet Değerleri”, Prof. Dr.
Osman Horata “Yunus Emre’nin
Risaletü’n-Nushiyye’si Üzerine
Bazı Değerlendirmeler”, Prof.
Dr. Nurullah Çetin “Yunus Emre
Panteist midir?”, Prof. Dr. Turan
Karataş “Yunus’tan Bugüne Akan
Türkçe Pınarı” ve Doç. Dr. Bilal
Çakıcı “Yunus’un Sözü” başlıklı
bildirileri sundu. Oturumlara Prof.
Dr. Hayati Develi ve Öğr. Gör.
Mustafa Özçelik başkanlık etti.
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Yunus Emre’nin ‘sözün ustası bir
edebiyatçı’ olarak karşılanmasını
ihtiyatla karşılamamız gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü düşüncede
derinlik olmadan sözde ustalık
olmaz. Her büyük sanat eserinin
arkasında derin bir fikir, bir ana fikir
vardır.” dedi.
Gerçek sanatın, aynı anda
insanın aklı, kalbi, duyguları ve
ruhuna hitap eden eser olduğunu
anlatan Kalın, “Yunus Emre’yi 700
yıl sonra okuyorsak, Türkçenin
taşıdığı derin, manevi, felsefi
fikriyatı hala hatırlıyorsak,
yaşatıyorsak burada insanın hem
aklına hem kalbine hem duygularına
hem de ruhuna hitap edebilen
büyük bir fikriyat olduğu içindir.”
ifadelerini kullandı.
Yunus Emre’nin dil ve düşünce
birikimini ortaya çıkaran felsefi
birikimin nereden geldiğine de
değinen Kalın, “İşte orada çok
büyük bir medeniyet hareketinin
yer aldığını ve Yunus’un bu birikimi
çok iyi bir şekilde özümseyerek,
Türkçe dil evreni içerisinde çok
yetkin bir şekilde ifade ettiğini
görürsünüz.” dedi.
“Türkçemizin Bir Medeniyet
Dili Olarak İnşa ve İfade Edilmesi
Hepimizin Milli Görevidir”
Dilin sınırları ne kadar
genişletilirse düşünce
evreni ufkunun da o kadar
genişletilebileceğini dile getiren
Kalın, şöyle devam etti:
“Türkçemizin bir medeniyet
dili olarak inşa ve ifade edilmesi
hepimizin milli görevidir. Bunu
yapabilmek için de Türkçenin ta

Yunus’tan bugüne kadar yaşadığı
gelişimi, dönüşümü bizim tekrar
hatırlamamız, bilimsel olarak
ortaya koymamız ve bugün onu
yeniden medeniyet, kültür, sanat ve
ilim dili olarak ifade edebilmemiz
gerekiyor.”
Yükseköğretim Kurulu Üyesi
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati
Develi de Türkçeyi dünyanın
önemli dili haline getirmenin
önemine değinerek, “Biz bugün
700 sene önce aramızdan ayrılmış
olan bir dervişi anıyoruz. Yunus’u
kimliğimizi teşkil eden önemli
bir zincirin halkası olduğu için
anıyoruz. 700 senedir onun
sözlerini, kelimelerini tekrarlaya
geldiğimiz için anıyoruz. Bizi bugün
biz yapan önemli değerlerden birisi

ANMA TÖRENİ-ARAŞTIRMA
olduğu için anıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
“İnsanlar Eserleriyle Yaşarlar”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 2021
yılının “Yunus Emre Yılı” ilan
edildiğini anımsatarak, “İnsanlar
bedenleriyle hayata veda ederler
ama eserleriyle yaşarlar. Yunus da
bazı dizeleri sanki bugüne hitap
eder şekilde yazmış. Ama Yunus
sadece bize özgü bir değer değil.
Yunus aslında tüm insanlığa özgü bir
değer. Kadim kültürümüzün ortak
değerlerine baktığımız zaman bizi
millet yapan en önemli unsurların
başında bu değerlerimizin ürettiği dil
ve o dildeki eserlerin olduğunu çok
rahatlıkla görebiliyoruz.” dedi.
Türkçenin, Çince, İngilizce,
İspanyolca ve Hintçeden sonra
dünyanın en çok konuşulan beşinci
dili olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, “Dilimizi biraz
daha güçlü bir şekilde konuşmamız
ve onu dillendirmemiz gerekiyor.
Belki Yunus Emre yılı buna da vesile
olacaktır.” ifadelerini kullandı.
“İnsanlığın Ortak Değeri”
DTCF Dekanı Prof. Dr. Levent
Kayapınar da Yunus Emre’nin
dizelerinin sadece Müslüman ve Türk
dünyası için değil, insanlığın da ortak
değeri olduğunu kaydetti.
Panel çerçevesinde Ankara
Olgunlaşma Enstitüsünün
katkılarıyla hazırlanan “Gel Gör
Beni” sergisi gezildi. Davetlilere,
Yunus Emre’nin felsefesi ve
yaşamış olduğu döneminin
yansıtıldığı ürünler tanıtıldı. Sergi
alanında canlı müzik dinletisi de
sunuldu.

Üniversite-Sanayi
İş Birliği

Ü

niversitemiz Sağlık
Bilimleri Fakültesi
ile ESTAŞ Eksantirik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
arasında üniversite-sanayi
iş birliğiyle ortez ve
protez alanında ÜR-GE
ve AR-GE çalışmalarının
hız kazanması ve yerli
üretimin desteklenmesi
amacıyla 8 Ekim 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Emine Özmete
ile ESTAŞ Eksantirik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür
Osman Mavuş tarafından imzalanan törene Ortez ve Protez
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Alsancak ve bölüm öğretim
üyeleri ile birlikte bölüm başkanları katıldı. Protokol, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü öğrencilerinin staj ve
mesleki uygulama derslerinin yapılmasına, teknik gezi, gözlem
ve saha inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve deneyim
paylaşılmasına imkân sağlıyor.

Sağlık Bilimleri
Fakültesinde Konser

C

ovid-19 salgını nedeniyle eğitimin uzaktan yapılmasından
sonra 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin
yüz yüze eğitim için fakülteye gelmesiyle beraber uyum ve
motivasyonlarını artırmak için 8 Ekim 2021 tarihinde Sağlık
Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda bir konser düzenlendi.
Grup “Band Kotyora”nın verdiği konserde solist olarak Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Çağdaş Erkan Akyürek, Anadolu’nun ortak dili türküler,
Anadolu rock ve Türk Sanat Musikisinin en güzel örneklerini
seslendirdi. Konsere Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Fulya Akgül Gök solist olarak katıldı. Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk konsere katılarak, öğrencilerimize
eşlik etti ve konser sonunda Dekan Prof. Dr. Emine Özmete ile
birlikte Band Kotyora solist ve orkestra ekibine teşekkür belgeleri
ve hediyelerini sundu.
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Üniversitemiz ve İstanbul Teknik Üniversitesinden

Uluslararası Atık Su Konferansı

Konferansta, kaynak
geri kazanımı alanındaki
sürdürülebilirlik,
sosyo-ekonomik
fırsatlar ve engeller,
döngüsel ekonomiler,
katma değerli ürünler,
teknolojiler, planlama
ve uygulama konuları
paylaşıldı.

D

ünyadaki yaklaşık 130 ülkeden
üyesi bulunan ve su konusunda
dünyanın en büyük uluslararası
birliği olan “International Water
Association-IWA” bünyesindeki
“Su ve Atıksulardan Kaynak Geri
Kazanımı Grubunun (Resource
Recovery Cluster)” 2015 yılından
bu yana her iki yılda bir su ve atık
sulardan ekonomik değeri olan
ürünlerin geri kazanımı konusunda
düzenlediği uluslararası konferansa
5-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara
Üniversitesi ve İstanbul Teknik
Üniversitesi çevrim içi olarak ev
sahipliği yaptı.

32 Ülkeden
Bilim
İnsanları
Katıldı
Konferansa Hollanda, İspanya,
İtalya, İngiltere, Almanya,
Belçika, Fransa, Avusturya,
İsveç, Danimarka, Yunanistan,
İsviçre, Polonya, Türkiye, Sri
Lanka, İsrail, Çin, Kore, Katar,
Singapur, Japonya, Malezya,
Birleşik Arap Emirlikleri,
Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Şili, Meksika,
Brezilya, Ekvador, Kenya,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Avustralya’dan bilim insanları
katıldı.
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Açılış Konuşması Doç. Dr.
Gökşen Çapar’dan
Konferansın açılış konuşmalarını
IWA Yönetici Sekreteri Dr.
Kalanithy Vairavamoorthy, IWA
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tom Mollenkopf ve Konferans
Düzenleme Yerel Komitesi Eşbaşkanı Ankara Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Gökşen Çapar yaptı.
Konferansta, kaynak geri kazanımı
alanındaki sürdürülebilirlik, sosyoekonomik fırsatlar ve engeller,
döngüsel ekonomiler, katma değerli
ürünler, teknolojiler, planlama ve
uygulama konuları IWA üyeleri,
araştırmacılar, profesyoneller ve
şirketlerden katılan delegelerle
birlikte değerlendirildi. Konferans
açılışının ardından ilk davetli
konuşma IWA Resource Recovery
Cluster Genel Sekreteri Prof. Dr.
Francesco Fatone (İtalya) tarafından
yapıldı. Konferansın üçüncü
gününde gerçekleştirilen çalıştayda
Avrupa Birliği finansmanı ile
yürütülen HYDROUSA, NextGen,
Fit4Reuse, Water Mining, Project-O
ve ULTIMATE adlı büyük projeler
sunuldu.
“Çevre Sorunları Giderek
Daha Karmaşık Bir Hal Alıyor”
Dünya çapında 300’den
fazla üyesi bulunan Resource
Recovery Grubunun Yönlendirme
Komitesinde 2017 yılından bu
yana Hollanda, Belçika, İngiltere,
Kanada, ABD, İtalya, Avustralya ve

Sri Lanka’dan uzmanlarla birlikte
görev yapan ve tekstil sektörü ipek
atık sularından değerli protein geri
kazanımı konusunda araştırmalar
yürüten Doç. Dr. Gökşen Çapar
konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Günümüz çevre sorunları
giderek daha karmaşık bir hal alıyor
ve doğal kaynaklar üzerindeki
baskılar iyice arttı. Gelişmiş
ülkelerde atık sular birer kaynak
olarak görülmeye başlandı. Atık
sulardan enerji, su ve değerli
hammaddeleri membran prosesleri
gibi ileri arıtma teknolojileri ile geri
kazanmak mümkün.
Bugün Avrupa’da 100 civarında
fosfor geri kazanım tesisi bulunuyor.
Bugünkü teknoloji ile atık sulardan
fosfor geri kazanımının maliyeti,
doğadan fosfor çıkarmaya göre
daha yüksek. Ancak, Avrupa Birliği
ülkeleri, fosfor tüketiminin bu
hızda devam etmesi durumunda
100 yıl sonra doğadaki fosforun
tükeneceğini görmüş ve bir fosfor
kaynağı olarak kentsel atıksuları
ele almıştır. Yakın gelecekte bu
tür uygulamaların ülkemizde
de artacağını düşünüyorum. Bu
konferans, dünyanın her yerinden
kaynak geri kazanımı konusunda
çalışan araştırmacıları bir araya
getirmiştir. En güncel bilimsel
bulgular tartışılmış ve yeni iş
birliklerinin kurulduğu bir konferans
olmuştur. Sanayi ile iş birliği ve
devlet desteği bu alanda büyük
önem taşıyor.”

EĞİTİM-ARAŞTIRMA

İLEF’te Bilgi Şöleni

Lisansüstü İletişim Çalışmaları
Sempozyumu

A

nkara Üniversitesi İletişim
Fakültesi çatısı altında çevrim
içi bir şekilde düzenlenen ve 17
farklı üniversitede lisansüstü
eğitimini sürdüren araştırmacıların
katıldığı “İletişim ve Ötesi:
Lisansüstü İletişim Çalışmaları
Sempozyumu” 12-13 Ekim 2021
tarihinde gerçekleşti. Türkiye’nin
farklı üniversitelerinden çok sayıda
akademisyenin Bilim Kurulunda
yer aldığı İletişim ve Ötesi
Sempozyumu, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak
Altun, Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Fatih Keskin, akademisyenler,
araştırmacılar ve öğrencilerin yoğun
katılımına sahne olan açış oturumu
ile başladı. Açış kapsamında
Prof. Dr. Fatih Keskin, üniversite,
iletişim ve lisansüstü kavramlarına
vurgu yaparak farklı disiplinlerin
epistemolojik gelişim süreciyle
bilgi ve kavrayışta özel bir dinamiği
oluşturan disiplinlerarasılığa
değinen bir konuşma yaptı.
Prof. Dr. Abdulrezak Altun da
İlef çatısı altında gerçekleşen
sempozyumun Türkiye’deki iletişim

akademisyenlerinin ortak bir çabası
olduğunu belirtti ve katkıda bulunan
tüm hocalarla İletişim ve Ötesi
Düzenleme Kuruluna teşekkürlerini
iletti.
Açış oturumunun ardından
Prof. Dr. Fatih Keskin’in oturum
başkanlığında gerçekleşen panelde
Prof. Dr. Çiler Dursun, Prof. Dr.
Deniz Yenğin ve Prof. Dr. Günseli
Bayraktutan davetli konuşmacılar
olarak yer aldı. Panelde, bir
zihinsel özgürleşme süreci olarak
tanımlanan lisansüstü eğitimin
işlerliğine, lisansüstü araştırma
pratikleriyle akademide önem
teşkil eden yayıncılık eğilimlerine

ve iletişim alanında gitgide sivrilen
yeni medyanın içeriğine dair
kuramsal tartışmalar ortaya konuldu.
Dijitalleşme, sinema, halkla ilişkiler
ve reklam, iletişim sosyolojisi, haber
çalışmaları, kültürel çalışmalar ve
sanat temaları üzerinden toplamda on
oturumun bulunduğu sempozyumda
41 bildiri sunumu yapıldı. İletişim
alanı başta olmak üzere bu alanla
kesişme uğrakları bulunan farklı
disiplinlerden çalışmaların da yer
aldığı ve bir bilgi şöleni havasında
hayata geçirilen İletişim ve Ötesi
Sempozyumu, Düzenleme Kurulunun
okuduğu sonuç bildirgesi ile
tamamlandı.

Asistan Doktorlar Sorunlarını Anlattı

R

ektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk ve Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, 26 Ekim 2021 tarihinde Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıyla,
Tıp Fakültesinde görev yapan asistan doktorlarla bir araya geldi. Her klinikten birer temsilcinin katıldığı
toplantıda, asistan doktorlar nöbet, eğitim, güvenlik ve araştırmayla ilgili sorunlarını dile getirdiler.
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İran’ın Uluslararası “Hafız Nişanı”nı

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Aldı
Prof. Dr. Kırlangıç’ın Türkçeye çevirdiği Hafız-ı Şirâzî Divanı, Türkiye’de Mesnevî
ve Gülistân’dan sonra en çok okunan Farsça metinlerin başında geliyor.

İ

ran’ın en saygın uluslararası
ödüllerinden “Hafız Nişanı”,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
ve Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’a
verildi. Bu yıl 6’ncısı verilen
uluslararası nişan için 12 Ekim 2021
tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)
Farabi Salonunda tören düzenlendi.
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’a ayrıca
İran İslami Kültür ve İletişim
Kurumu, Fars Dili ve Edebiyatı
Akademisi ve Sadi Vakfı tarafından
da takdirnameler sunuldu.
Törene, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
İran’ın Ankara Büyükelçisi
Muhammed Farazmend, Afganistan
Büyükelçisi Amir Mohammad
Ramın ve akademisyenler ile
öğrenciler katıldı. Törende ödülün
bir Türk profesöre verilmesinin
iki ülke ilişkileri açısından önemli
olduğuna dikkat çekildi.
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın
Türkçeye çevirdiği Hafız-ı Şirâzî
Divanı, Türkiye’de Mesnevî ve
Gülistân’dan sonra en çok okunan
Farsça metinlerin başında geliyor.
İran’ın Ankara Büyükelçisi
Muhammed Farazmend, iki
ülke ilişkilerinin önemine ve
ortak kültürel değerlerine dikkat
çekti. Hafız divanını çevirmenin
zorluğuna rağmen Prof. Dr.
Hicabi Kırlangıç’ın bunu manzum
bir şekilde çevirdiğini belirten
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Büyükelçi Farazmend, Hafız’ın
kullandığı kavramların Türk diline
de geçtiğini sözlerine ekledi.
İran Hafız Şirazi Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Kavoos Hassanli
da çevrim içi olarak yaptığı
konuşmada, bu ödülün Türkiye’den
bir akademisyene verilmesinin
özel bir mesaj içerdiğini söyledi.
Hicabi Kırlangıç’ın Fars Dili ve
Edebiyatı alanındaki çalışmalarının
takdire şayan olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Kavoos Hassanli, Fars
edebiyatının güzide eserlerinin
Türkçeye tercüme edilmesinin,
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın
en önemli faaliyetleri arasında
olduğunu, Hicabi Kırlangıç’ın en
gözde eserinin de Hafız divanını
Türkçeye tercüme etmesi olduğunu
söyledi. Bu tercümenin, Türkiye’de
edebiyatçılar ve akademisyenler
arasında da takdirle karşılandığını
sözlerine ekledi.
Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent
Kayapınar, DTCF’nin 86 yıldır milli

değerlerimiz kadar diğer kültürlere
ait, insanlığa mal olmuş eserleri de
Türk kültür hayatına kazandırdığını
kaydetti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Necdet Ünüvar da İran’ın en
önemli, uluslararası arenadaki saygın
ödüllerinden birisi olarak çok az
isme tevdi edilen bu nişanın, Ankara
Üniversitesi mensubu bir hocamıza
verilmesinden dolayı büyük bir gurur
duyduğumuzu belirterek, “DTCF,
yaşayan diller için çok önemli bir
fakülte. Dünya çapında çok önemli
değerler yetiştirmiş bir fakülte.
Uluslararası Hafız Nişanı, hem Hicabi
Kırlangıç hocamızın çalışmalarının

Hafız-ı
Şirâzî’yi
Vezir
Medüddin
İbn Ali’nin
huzurunda
gösteren
minyatür.

ULUSLARARASILAŞMA
bir ödülü olacak hem de ülkelerimizi
birbirine bağlayan köklü tarihsel
bağların daha da güçlenmesine vesile
olacaktır.” dedi.
Aşkların kolayca tükendiği,
insanların birbirini kolayca terkettiği,
aşk acısını bile yaşayamayan
nesillerin olduğu bir dünyada
Hafız-ı Şirâzî’yi dünyaya tanıtmak
gerektiğini anlatan Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, “Hafız’ın şiirlerini
dilden dile dolaştırmak lazım.
Belki o zaman insanlar aşkın ne
kadar değerli, ne kadar korunması
gerekli bir unsur olduğunun farkına
varır. Hicabi hocamızın bu ödüle
layık görülmesi, Hafız’ın bu çağa
anlatılmasına verilen bir ödül olarak
değerlendirilebilir.” dedi.
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ramazan Kaplan da
Hafız-ı Şirâzî’nin büyük bir düşünür,
büyük bir sanat insanı olduğunu
belirterek, “İnsanı en derin psikolojik
dünyası içinde anlatma becerisini
en üst seviyede gösterebilen üstün
bir sanatkar ve düşünce insanı.
Bugün modern dünyanın, Hafız’ın
düşüncesinden ve sanatından alacağı
hem büyük dersler, hem de büyük
fırsatlar vardır.” dedi.
“Hafız Nişanı”nı alan Prof. Dr.
Hicabi Kırlangıç, Hafız-ı Şirâzî’nin
Osmanlı şiirinde çok önemli izler
bırakan, bunun yanı sıra Osmanlı
döneminde medreselerde, okullarda
belagat, edebi sanatlar, Fars dili gibi
alanlarda eğitim için gazellerinin
metni kullanılan çok tanınmış bir
şair olduğunu söyledi. Osmanlı
döneminde pek çok şairin Hafız’dan
birşeyler aldığını belirten Prof.
Dr. Hicabi Kırlangıç, “Hafız’dan
taşır ama bir taraftan da Hafız’ı
geride bırakıp yeni bir şiir kurma
düşüncesini geliştiren şairlerimiz
de olmuştur. Bütün dünyada
Hafız’ın etkisi vardır ve Hafız-ı
Şirâzî’yi ne kadar anlatsak bu salona
sığdıramayız.” dedi.
Yeni asistan olduğu 1988 yılında
Farabi Salonunda unutulmaz
bir Hafız-ı Şirâzî semineri
düzenlendiğini de anlatan Prof. Dr.
Hicabi Kırlangıç, Hafız-ı Şirâzî
Divanı’nı çevirmesini de şöyle
anlattı:

Japonya Dışişleri
Bakanı Ödülü
Üniversitemize

A

nkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Japon Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na, iki ülke arasındaki dostluk
ilişkilerinin geliştirilmesine katkılardan dolayı verilen “Japonya
Dışişleri Bakanı Ödülü”, 18 Ekim 2021 tarihinde Büyükelçilikte
düzenlenen törenle, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından Rektör Prof.
Dr. Necdet Ünüvar’a takdim edildi.
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.

“Benim Hafız’la tanışmamın,
tercümeye doğru evrilmesi şöyle
oldu. Hafız’ın şiirlerini, merhum
Gölpınarlı tercümesinden okurduk.
Gölpınarlı da bir süre DTCF’nin
hocası oldu. Gölpınarlı tercümesinin
bir şerh gibi olduğunu düşünmek
gerekir. Mensur bir tercümedir.
Ama öncelikle bir tercümedir. O şiir
lezzetini bir miktar kaybeden bir
tercümedir.
Bugünkü gençliğe de
anlaşılabilir olan yeni bir tercüme
hissettim ve böyle bir çalışmaya
başladım. Bu çalışma esnasında

Mehmet Kanar hocanın tercümesi
yayınlandı. Bu beni biraz durdurdu.
Artık gerek olmayabilir diye
düşündüm. Fakat kulakları çınlasın
Mehmet Kanar hocanın tercümesini
okuyunca ‘durmak yok, yola
devam’ dedim. Çünkü yeni bir
tercümeye hâla ihtiyaç vardı. Bu
tercüme macerası böyle başladı
ve hâla da devam ediyor. Aslında
tercümeyi bitmiş görmüyorum.
Her okuduğumda yeni bir hata
buluyorum. Düzeltiyorum, ilerde
yeniden yayınlanır diye hazırlık
yapıyorum.”
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İLEF’ten,

AB Perspektifi Konferansı

A

nkara Üniversitesi İletişim
Fakültesi ev sahipliğinde
ATAUM Konferans Salonunda
düzenlenen “AB: Üniversite
Öğrencilerine Bir Perspektif”
konferansı Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Abdulrezak Altun, AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut, Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı
Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın
katılımıyla gerçekleşti. Çok sayıda
akademisyen ve öğrencinin de yer
aldığı konferansta, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Altun, misafirleri
selamlayarak açış konuşması yaptı.
Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ünüvar,
toplantıya öncülük eden İletişim
Fakültesi’ne teşekkür ederek
fakültenin uluslararası akreditasyon
yolunda gösterdiği çabayı takdir
etti ve AB nezdinde desteklenmesi
gerektiğini belirtti. AB Türkiye

Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut da
Erasmus değişim programı ile Jean
Monnet bursuna dair katılımcıları
bilgilendirdi.
Konferansın sonunda ise
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk
Kaymakcı, konferansa katılanlarla
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik
süreciyle AB algısına yönelik menti
aracılığıyla etkileşimli bir konuşma
yaptı. Soru-cevap bölümünün de yer

aldığı konferansta, AB’nin yapısı ile
Türkiye’nin üyelik sürecine ilaveten
AB ülkelerindeki eğitim fırsatları,
burs olanakları ve dil projeleri de
konuşuldu. Konferansın sonunda
konuşmacılara hediyeler takdim
edildi ve toplu fotoğraf çekimi
gerçekleşti. Covid-19 salgını
kurallarına özen gösterilerek
gerçekleşen konferans, AB
ülkelerinde eğitim görmek isteyen
tüm öğrenciler ve araştırmacılar için
oldukça verimli geçti.

Üniversitemizin İki Birimi Güçlerini Birleştirdi

Tıp ve Sağlık Bilimleri Arasında İş Birliği

A

nkara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı ile Sağlık
Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi
Anabilim Dalı arasında iş birliğini
geliştirmek amacıyla bir protokol
imzalandı.
Rektörlükte 20 Ekim 2021
tarihinde gerçekleştirilen imza
törenine, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. H. Serdar
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Öztürk, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Zehra Aycan, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine
Özmete, Üniversite Genel Sekreteri
Ömer Soylu ile her iki fakülteden
öğretim üyeleri katıldı. İmza
töreninde, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zehra Aycan ve Sağlık
Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Emine
Özmete iş birliği protokolünü
imzaladılar.

Protokol ile Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalında
ayaktan ve yatarak izlenen çocuk
ve ailelere verilen gelişimsel
desteğin artırılması, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
uzman ve öğretim üyelerine
ortaklaşa belirlenen alanlarda
yönlendirme yapılması ve bölümün
lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
disiplinler arası çalışma pratiklerinin
arttırılması hedefleniyor.

ARAŞTIRMA-ETKİNLİKLER
Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Araştırmacılarından

Arpa Hastalığına Yönelik Çalışmalar
Bu çalışmada ülkemizden
toplanan yabani arpa ve köy
çeşitlerinde, dünyada ilk
defa olarak, arpa ağbenek
hastalığının 2 formuna
karşı dayanıklılık lokusları
haritalandı. Çalışmada 14
lokus tanımlanmış olup
bunların 4 tanesi dünya için
yenidir.

Ü

niversitemiz Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
araştırıcıları, arpa ağbenek
hastalığına karşı dünya için yeni
dayanıklılık lokuslarını tanımlamak
üzere bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada, ülkemizden toplanan
yabani arpa ve köy çeşitlerinde,
dünyada ilk defa olarak, arpa
ağbenek hastalığının 2 formuna
karşı dayanıklılık lokusları
haritalandı. Çalışmada tanımlanan
14 lokusun 4’ünün dünya için yeni
olduğu bildirildi.
Çalışma ile ilgili olarak şu
açıklama yapıldı:
“Yabani arpa (Hordeum
spontaneum), kültürü yapılan
arpanın atası olup ülkemizde
doğal olarak yetişmektedir. Arpa
köy çeşitleri ise heterojen çeşitler
olup yapay ve doğal seleksiyon
süreçleri altında geniş bir varyasyon
göstermekte ve çiftçiler tarafından
hala üretilmektedir. Yabani arpalar
ve köy çeşitleri değişik biyotik ve
abiyotik stres faktörlerine karşı

Arzu Çelik Oğuz

Aziz Karakaya

geniş bir adaptasyon göstermekte
olup özellikle hastalıklara
dayanıklılık kaynakları olarak
önem kazanmışlardır. Pyrenophora
teres isimli fungus tarafından
meydana getirilen arpa ağbenek
leke hastalığı dünyada ve ülkemizde
arpa bitkilerinde verimi ve kaliteyi
düşüren önemli bir hastalıktır.
Hastalık etmeninin 2 formu
bulunmaktadır. Pyrenophora teres
f. maculata nokta tipi belirtilere,
Pyrenophora teres f. teres ise ağ
tipi belirtilere sebep olmaktadır.
Etmenin 2 formu da ülkemizde
görülmektedir.
Bu çalışmada ülkemizden
toplanan yabani arpa ve köy
çeşitlerinde, dünyada ilk defa
olarak, arpa ağbenek hastalığının 2
formuna karşı dayanıklılık lokusları
haritalanmıştır. Çalışmada 14
lokus tanımlanmış olup bunların
4 tanesi dünya için yenidir.

Çalışma Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Fitopatoloji Anabilim
Dalı araştırıcıları Arzu Çelik Oğuz
ve Aziz Karakaya, Washington
State Üniversitesinden Robert S.
Brueggeman, Shaun J. Clare , Karl
Effertz ve Deven See ve Syngenta
firmasından Roshan Sharma
Poudel tarafından gerçekleştirilmiş
ve G3 Genes|Genomes|Genetics
dergisinin Kasım 2021 tarihli
sayısında yayınlanmıştır (Clare,
S. J., Çelik Oğuz, A., Effertz, K.,
Poudel, R. S., See, D., Karakaya, A.,
Brueggeman, R. S. 2021. Genome
wide association mapping of
Pyrenophora teres f. maculata and
Pyrenophora teres f. teres resistance
loci utilizing natural Turkish wild
and landrace barley populations. G3
Genes|Genomes|Genetics G3, 2021,
11(11), jkab269, DOI: 10.1093/
g3journal/jkab269)”
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Ankara Tıplı Hekimlerden
Türk ve 9 Ülkeden Yabancı Doktorlara

“Küçük Kesi” Eğitimi

A

nkara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Ana Bilim Dalı
öğretim üyeleri, yerli ve yabancı
meslektaşlarına, ‘küçük kesi’ olarak
adlandırılan minimal invaziv cerrahi
konusunda eğitim vermeye devam
ediyor.
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu,
Lübnan, Gürcistan, Katar, Birleşik
Arap Emirlikleri, Azerbaycan,
Bulgaristan, İtalya, İngiltere ve
Slovenya’dan meslektaşlarının
eğitimlere katıldıklarını söyledi.
Bugün geldikleri nokta itibarıyla
erişkin kalp cerrahisi gerektiren
neredeyse tüm hastaların
ameliyatlarını minimal invaziv
şeklinde gerçekleştirebildiklerini
kaydeden Doç. Dr. Serkan Durdu,
eğitim kapsamında, üç boyutlu
görüntü sağlayan bir gözlük
uygulaması yapacaklarını ve bunun
dünyada ilk olacağını belirterek

şunları kaydetti:
“Bu gözlük bize şunu
sağlayacak. Biz cerrah olarak
taktığımız gözlükle, başka bir
merkezde, dünyanın herhangi bir
yerinde olabilir, çevrim içi olarak
bu gözlükle oradaki arkadaşımıza
eğitimler verebileceğiz. Örneğin,
İtalya’daki bir doktor gözlüğünü

taktığında ameliyatta, biz eş
zamanlı olarak ona ‘Şurayı söyle
yap, şuradan dikiş geç, şurayı şöyle
yapmalısın.’ şeklinde önerilerde
bulunacağız. Bu uluslararası
anlamda, kalp cerrahisinin ve
minimal invaziv cerrahinin
gelişmesi anlamında da büyük
katkı sağlayacak.”

Beypazarındaki İlkokul Öğrencilerine

Ankara’nın Kültürel ve
Tarihi Değerlerini Anlattık

Ü

niversitemiz Beypazarı Meslek
Yüksekokulunun toplumsal
katkı faaliyetleri kapsamında,
14 Ekim 2021’de Beypazarında
bulunan Cumhuriyet İlkokulunda
öğrenim görmekte olan 1. sınıf
öğrencilerine yönelik bir etkinlik
gerçekleştirildi. Kültürel ve
tarihi değerlerimize karşı duyarlı
olarak onları korumak ve yaşadığı
bölgedeki kültürel ve tarihi
değerleri farketmelerini sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte,
Ankaranın kültürel değerlerine
ait örnek metinler ve görseller ile
uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi.
Uygulamalı etkinliklerde,
sürdürebilirliğe vurgu yapmak
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için atık kumaş, düğme
vb. malzemelerden kedi
figürlü kitap ayracı, tarihi
değerleri simgeleyen ve
Ankara Üniversitesi simgesi
de olan güneş kursu figürlü
metal ara parçalar ile renkli
boncuklardan bileklik yapımı
için malzemeler tercih edildi.
Ankara’nın kültürel değerlerine
ilişkin ilkokul öğrencilerini
bilgilendirme ve uygulama
etkinliği, Cumhuriyet İlkokulu
Müdürü Ramazan Genç, Müdür
Yardımcısı Ramazan Arıkan, 1G
sınıfı öğretmeni Özgür Dertli
ile Yüksekokul Moda Tasarım
Programı Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehtap Uğur, Turizm
ve Seyahat Programı Öğr. Gör.
Zeynep Sıla Özşen, Kuyumculuk
ve Takı Tasarım Programı ve
Yüksekokul Toplumsal Katkı Birim
Koordinatörü Öğr. Gör. Aliye
Kurnaz, Yüksekokul öğrencilerinden
Damla Yiğit, Kübra Özler ve Eda
Dora Ofluoğlu katıldı.

ULUSLARARASILAŞMA-ETKİNLİKLER

Guatemala Lezzetleri Türkiye’de Adlı Kitap

Üniversitemizde Kamuoyuna Tanıtıldı
Kitap, Ankara Üniversitesi
LAMER ile Guatemala
Büyükelçiliğinin iş birliğiyle
yürütülen proje sonucunda
basıldı.

Ü

niversitemiz Latin Amerika
Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (LAMER) ile
Guatemala Büyükelçiliği iş
birliğinde yürütülen proje
sonucunda, Guatemalalı yazar Euda
Morales’in kaleme aldığı
“Guatemala Lezzetleri Türkiye’de”
adlı eserin Türkçe baskısının tanıtım
töreni 4 Ekim 2021 tarihinde
Üniversitemiz Senato Salonunda
gerçekleştirildi.
Etkinlikte açılış konuşmasını
yapan LAMER Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Necati Kutlu, Guatemala
mutfağının kökenlerini daha
yakından tanımamızı sağlayacak bu
kitabın Türkçe’ye çevrilmesinden
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bu projenin hayata geçirilmesine
katkıda bulunan başta Guatemala
Büyükelçisi Jairo David Estrada
Barrios ve Şef Euda Morales başta
olmak üzere herkese teşekkür etti.
Gastrominin ülkeler, milletler ve
hatta insanlar hakkında önemli
ipuçları barındıran bir sanat
olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Mehmet Necatı Kutlu söz konusu
kitapta, on kısa mutfak hikayesiyle
birlikte Guatemala mutfağına özgü
tariflerin yer aldığını dile getirdi.
Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Necdet Ünüvar ise 2021 yılının
Ağustos ayında Ankara Üniversitesi

ile Guatemala San Carlos
Üniversitesi arasında akademik
ve kültürel iş birliği protokolü
imzalandığını kaydetti. Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, “Orta Amerika’nın
en önemli ülkelerinden biri olan ve
kadim Maya uygarlığının beşiğinde
yer alan Guatemala’nın muazzam
kumsallara, biyolojik açıdan eşsiz
zenginlikler barındıran bir doğaya
ev sahipliği yaptığını biliyoruz.”
dedi. Rektör Ünüvar, Guatemala
mutfak kültüründe önemli yer tutan
yemeklerin tariflerinin yer aldığı
bu eserden, Üniversitemiz öğretim
üyelerinin ve öğrencilerinin istifade
edebilecek olmasından memnuniyet
duyduklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi
İşler Amerika Genel Müdürü
Büyükelçi Levent Gümrükçü de
son yıllarda Türkiye-Guatemala
ilişkilerinde karşılıklı yeni bir ivme
yaşandığını aktardı.
Kitap tanıtımına geçilmeden
önce Guatemala’nın biyolojik
zenginliklerini ve doğal
güzelliklerinin anlatıldığı bir video

gösterimi gerçekleştirildi. Son
olarak sözü alan yazar ve şef Euda
Morales, kitabın yazılış sürecinden
bahsederek, Guatemala mutfak
kültürü hakkında bilgi verdi. Eserin
Türkçeye çevrilmesinde katkıda
bulunan herkese teşekkür eden
Morales söz konusu eserin iki
ülkenin birbirini daha yakından
tanımasına vesile olmasını arzu
ettiğini sözlerine ekledi.
“Guatemala Lezzetleri
Türkiye’de adlı eserin tanıtımına
Küba Büyükelçisi Luis Alberto
Amoros, Kosta Rika Büyükelçisi
Gustavo Alonso Campos Fallas,
Paraguay Büyükelçisi Ceferino
Valdes, Ekvador Büyükelçisi
Fanny De Lourdes Puma Puma,
Panama Büyükelçisi Mariela Sagel
Rosas, Dominik Büyükelçisi Elvis
Antonio Alam Lora, Arjantin
Büyükelçisi Patricia Beatriz
Salas, Bolivya Büyükelçisi Edgar
Cejas, El Salvador Büyükelçisi
Maslahatgüzarı Gregorio Arturo
Palacios Cornejo’un yanı sıra
Üniversitemiz Dekanları da katıldı.
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Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı İçin

Beypazarı MYO’ya Hibe Desteği
Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş. bir
hibrit araç, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi de bir yer üstü LPG
tankı simülatörü hibe etti.

A

nkara Üniversitesi Beypazarı
Meslek Yüksekokulu Mülkiyet
Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil
Savunma ve İtfaiyecilik
Programının, trafik
kazalarında güvenli
kurtarma, araç
yangınlarına müdahale
teknikleri, LPG
yangınlarına müdahale
teknikleri gibi teorik ve
uygulamalı eğitimlerinde
kullanılmak üzere
Toyota Otomotiv Sanayi A.Ş.
tarafından 1 adet hibrit araç,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından
ise 1 adet yer üstü LPG tankı
simülatörü hibe edildi.
Ülkemizde yaşanabilecek
afetlerde başta deprem, sel ve su
baskınları, endüstriyel kazalar
orman ve şehir yangınları,
sıkışmalı trafik kazaları, araç
yangınları gibi olaylarda koruma
ve müdahalede bulunabilecek, bu
konularda nitelikli aday itfaiye
elemanı yetiştirmek amacıyla
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
programına hibe edilen simülatörleri
teslim alan Yüksekokul Öğr. Gör.
Murat Göroğlu, özellikle doğa ve
insan kaynaklı afetlere müdahale
edebilecek aday itfaiye elemanı
öğrencilerimizin eğitimlerinde
uygulama safhasının büyük
önem taşıdığını bu alanda en iyi
öğrenme yönteminin yaparak

yaşayarak öğrenme tekniği
olduğunu vurgulayarak, “Uygulama
yapılan ders modüllerinin ileriki
meslek yaşantılarında mesleki
adaptasyonu kolaylaştırdığını
gözlemlemekteyiz.” dedi. Göroğlu,
Ülkemizde son zamanlarda trafikte
elektrikli ve hibrit araçların
sayısının giderek arttığını,
gelecekte fosil yakıtlı araçların
yerini bu araçların alacağını,
özellikle hibe edilen aracın hibrit
araç olmasının da öğrencilerin bu
araçları tanımaları ve araçların
oluşturabileceği potansiyel riskleri
görme fırsatı vermesinin büyük
önem taşıdığını dile getirdi.
Teslim edilen araç ve
simülatörle ilgili açıklamalarda
bulunan Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Harun Bayraktar, Ankara
Üniversitesi Beypazarı Meslek
Yüksekokulu bünyesinde yeni
açılan programın ülkemiz itfaiyeleri
için nitelikli aday itfaiye elemanı
yetiştirme gayesinde olduğunu, Sivil

Afet Farkındalık Eğitimi

B

eypazarı Meslek Yüksekokulunun toplumsal katkı
faaliyetleri kapsamında “13 Ekim Afet Risklerinin
Azaltılması” günü nedeniyle Acil Durum ve Afet Yönetimi
Programı Öğr. Gör. Sadi Uymaz tarafından Beypazarı Fatih
Meslek Lisesinde “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.
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Savunma ve İtfaiyecilik alanında
da en çok tercih edilen okul olmak
istediklerini belirtti.
Prof. Dr. Harun Bayraktar, “Bilgi,
tecrübe, cesaret ve özveri isteyen
itfaiyecilik mesleği, ülkemizde en
tehlikeli meslek sınıfları içerisinde
yer almaktadır. Bu kapsamda
okulumuzun bünyesinde, alanında
uzman öğretim görevlilerince
verilen eğitimler sayesinde
öğrencilerimiz itfaiyecilik alanında
ulusal ve uluslararası standarda göre
öğrenimlerine devam etmektedirler.
Ayrıca yapılan hibe, üniversitesanayi iş birliğine örnek teşkil
etmektedir. Bu bağlamda Meslek
Yüksekokulumuzda teorik ve
uygulamalı eğitimlerde kullanılmak
üzere Toyota Otomotiv Sanayi
Türkiye A.Ş tarafından hibe
edilen araç ve Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığınca hibe edilen LPG tankı
öğrencilerimizin mesleki bilgilerinin
uygulama temelli artırılması
üzerine oturtulmasında önemli rol
oynayacaktır. Bu sebeple de Toyota
Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş’ye
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığına eğitime
vermiş oldukları destekten dolayı
teşekkür ediyorum.” dedi.

İŞ BİRLİĞİ-ETKİNLİKLER

Fotoğraf Yarışması
Ankara Üniversitesinin Objektifinden

Pandemide Sağlık Çalışanları

A

nkara Üniversitesi Kadın
Platformu Koordinatörlüğünün,
Covid-19 salgını nedeniyle
düzenlediği “Ankara Üniversitesinin
Objektifinden Pandemide Sağlık
Çalışanları” konulu fotoğraf
yarışmasında dereceye girenlere
ödülleri 19 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilen törenle verildi.
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan
Konferans Salonunda düzenlenen
programda, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra
Aycan, Hastaneler Başhekimi
Prof. Dr. Akın Kaya ve Kadın
Platformu Koordinatörü Prof. Dr.
Neslihan Alkış birer konuşma
yaptı. Yarışmada Siyasal Bilgiler
Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk

Zorbay “Bir Umut” adlı fotoğrafıyla
birinci, İbni Sina Hastanesi çalışanı
İbrahim Alan “Günümüzü Umuda
Ayarlıyoruz” adlı fotoğrafıyla ikinci
ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi
Ayşe Kılıç da “Yorgun Savaşçı”adlı
fotoğrafıyla üçüncü oldu.
Ankara Üniversitesi Devlet

Konservatuvarı Sahne Sanatları
Bölümü Modern Dans Anasanat
Dalı öğrencilerinin ‘nefes’ isimli
dans gösterisinin sahnelendiği
programda, “Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesinin Koronavirüs ile
Mücadelesi” adlı barkovizyon
gösterisi yapıldı.

Ziraat Fakültesi Yönetimi,
Fakültenin Önceki Dekanlarıyla
Yemekte Buluştu

Z

iraat Fakültesinin önceki Dekanları Prof. Dr. Şahabettin Elçi, Prof. Dr. Tahsin Kesici, Prof. Dr. Y. Sabit
Ağaoğlu, Prof. Dr. Ahmet Çolak, Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ve Prof. Dr. Ergin Dursun, Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar’ın daveti ile yemek organizasyonunda buluştu. Etkinliğe
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan ve Doç. Dr. Alper Serdar Anlı da katıldı.
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Cumhuriyetin İlk Üniversitesi

Ankara Üniversitesinde
Cumhuriyet
Şöleni

A

nkara Üniversitesi yönetimi
ve öğrencileri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 98. yaş gününü,
29 Ekim 2021 tarihinde Gölbaşı 50.
Yıl Yerleşkesi ve Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesinde düzenlenen bir dizi
etkinlikle kutladı.
Kutlamalar, Spor Bilimleri
Fakültesi tarafından Gölbaşı 50. Yıl
Yerleşkesi Stadyumunda düzenlenen
programla başladı.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milli ve
dini bayramların, toplumun tüm
kesimlerini birbirine yaklaştıran
coşkulu anlar olduğunu belirtti.
Katılımcıların Cumhuriyet
Bayramı’nı tebrik eden Ünüvar,
“Cumhuriyete giden yol kolay
olmadı. 3,5 yıl süren Kurtuluş
Savaşı’nın akabinde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, Cumhuriyeti
kurduğu zaman Türkiye hem nüfus
hem ekonomik olarak gerçekten çok
küçük, etkisi dar bir ülkeydi. Ancak
Cumhuriyetimizin 100. yılına
yaklaştığımız bir dönemde çok
şükür Türkiye, dünyanın en önemli
ülkelerinin başında geliyor. Belki
dünyanın en zengin ülkesi değiliz,
belki ekonomik anlamda dünyanın
en önde gelen ülkelerinin başında
gelmiyoruz ama Türkiye hakikaten
coğrafyası, tarihi ve yaşama
sevinciyle dünyanın en önemli
ülkelerinin başında geliyor.” dedi.
Türkiye’yi en güçlü kılan
özelliklerinin başında birlik ve
beraberliğinin geldiğini ifade eden
Ünüvar, şöyle devam etti:
“Bunu sağlayan
Cumhuriyetimiz. Onun için
Cumhuriyeti hem kutlamak
hem yaşatmak durumundayız.
Cumhuriyet diyor ki; ‘bayrağımız
en zirvede olsun.’ En zirvede olması
için de çok çalışmamız gerekiyor.
Ben Cumhuriyet Bayramınızı
tekrardan kutluyorum. Başta Gazi
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Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları, şehit ve gazi olan
ecdadımız olmak üzere hepsini
minnetle, rahmetle ve şükranla
yâd ediyorum. Cumhuriyetimiz
kıyamete kadar yaşasın, Türkiye hep
zirvede olsun.”
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Semiyha Tuncel de
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada
beden eğitimini ilk zorunlu kılan
lider olduğuna dikkati çekerek,
“Çünkü Atatürk biliyordu ki spor
yalnız beden kabiliyetinin üstünlüğü
değil, aynı zamanda idrak ve ahlak
için de gerekliydi.” ifadelerini
kullandı.

Konuşmaların ardından,
öğrenciler ve akademik personelin
katılımıyla gerçekleştirilen
“Cumhuriyet Kupası”
müsabakalarına geçildi. 400
metre bayrak yarışı ve gülle atma
yarışmasında kıyasıya mücadeleler
yaşandı. Müsabakalar sonunda
dereceye girenlere madalyaları,
Rektör Ünüvar, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, dekanlar
ve Atletizm Federasyonu Başkanı
Fatih Çintimar tarafından verildi.
Ankara Üniversitesinde
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları,
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının Girişimcilik ve
İnovasyon Öğrenci Topluluğu

YIL DÖNÜMÜ-EĞİTİM

Ziraat Fakültesi

Şampiyonları Ağırladı

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunlarında Avrupa ikincisi
olan milli basketbol takımı oyuncuları ve aileleri 21 Ekim 2021
tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar’ı
ziyaret etti.

Üniversitemizin Hizmet İçi
Eğitim Programları
ile birlikte Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesinde düzenlediği etkinlikle
devam etti.
Bando takımının çaldığı marşlar
eşliğinde, ellerinde bayraklarla
Güneş Meydanındaki yerlerini alan
öğrenciler, Rektör Ünüvar’ı devasa
Türk bayrağı ile karşıladı. Kısa film
gösteriminin ardından Rektör Ünüvar
bir konuşma yaptı.
Mamak Halk Eğitim Merkezi
Halk Oyunları Ekibinin gösterisi
ile devam eden program, müzik
dinletisi ve açık havada sinema
filmi gösterimiyle geç saatlere
kadar sürdü. Program arasında
katılımcılara, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığınca sıcak çorba
ikramı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Yayın Organıdır.
Ankara Üniversitesi Adına Sahibi:
Prof. Dr. Necdet Ünüvar (Rektör)
Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Öğr. Gör. Özkan Kıymaz
kiymaz@ankara.edu.tr

Ü

niversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü çalışmaları
kapsamında 21-22-29-30 Eylül ve 7-14 Ekim 2021
tarihlerinde “Sanal Sınıf Ortamında Web Tasarımı Uygulamaları
Eğitim Programı” düzenlendi. Altı farklı gruba yönelik olarak
çevrim içi düzenlenen eğitim programlarında, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığından Ahmet Yenertürk eğitim görevlisi olarak görev aldı.
Eğitime 106 akademik ve idari personelimiz katıldı.

Yayın İdare Merkezi:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Basın Halkla İlişkiler Birimi,
Tandoğan 06100, Ankara

Aylık yayımlanmaktadır.
(Bu sayıda, 1-31 Ekim 2021 tarihleri
arasındaki haberler
yer almaktadır)

Telefon: (0 312) 212 79 08
(0 312) 212 60 40 / 2055
Faks: (0 312) 221 16 43
www.ankara.edu.tr

Yayının Türü: Yerel Süreli Yayın
(Arşiv ve yasal prosedür gereği
verilmesi gereken kurumlar için
20 adet dijital baskı yapılmıştır.

Bu Bülten, Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüne ait www.ankara.edu.tr
adresinde dijital olarak okunabilir.)

Baskı: Ankara Üniversitesi
Basımevi, İncitaşı Sok. No:10,
Beşevler/Ankara
Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40
Basım Tarihi: 15 Kasım 2021
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Erken Tanı Hayat Kurtarır

A

nkara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Cebeci Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Başhekimliği,
“1-31 Ekim Meme Kanseri
Bilinçlendirme ve Farkındalık
Ayı” kapsamında, “Meme
Kanserinde Erken Tanı Hayat
Kurtarır” sloganıyla 19 Ekim 2021
tarihinde bir etkinlik gerçekleştirdi.
Cebeci Hastanesi 50. Yıl
Amfisinde gerçekleştirilen etkinlik
çerçevesinde bilgilendirilme standı
kuruldu ve dikkat çekmek için tüm
katılımcılara pembe maske dağıtıldı.
Etkinlik zoom üzerinden çevrim içi
olarak yapıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sancar Bayar, meme koruyucu
cerrahide onkoplastik yaklaşımlar
ve mastektomi sonrası serbest
fleplerle meme rekonstrüksiyon
yöntemleri hakkında bilgiler
paylaştı. Bayar, meme kanseri
tedavisinin multidisipliner ekip işi
olduğuna vurgu yaptı. Radyoloji

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ebru Düşünceli Atman, meme
kanserinin dünyada ve Türkiye’de
görülme sıklıklarını açıkladı ve
özellikle ülkemizde diğer kanserler
arasında 1. sırada olduğunu
vurguladı. Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş
Serel, meme onarımının, meme
kanseri ameliyatı sırasında, cerrahi
tedavi olan hastalarda radyoterapi
ya da kemoterapi tedavisi
sonrasında ve patoloji sonucuna
göre yapılabildiğini söyledi.
Meme kanserinin başarı ile tedavi
edilebilen ve sağ kalım oranı
yüksek bir hastalık olması nedeni
ile meme onarımı ihtiyacının
gündeme geldiğini belirten Serel,
meme onarımının silikon, balon
yöntemi ya da hastanın kendi

dokusundan yapılabildiğini ifade
etti. Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
Hemşiresi Meltem Bayraktar, meme
kanseri cerrahisinde hemşirelik
bakımının fiziksel, emosyonel,
psikososyal ve destekleyici bakımdan
oluştuğunu ifade ederek meme
kanserinin önlenmesinde farkındalık
ve bilgi düzeyinin artırılmasının
önemine işaret etti.
Meme Kanseri Farkındalık
Standı- “Meme Kanseri
Bilinçlendirme ve Farkındalık”
konusuna dikkat çekmek için “Meme
Kanserinde Erken Tanı Hayat
Kurtarır” sloganıyla Cebeci Hastanesi
Cerrahi Binada stand alanı kuruldu.
Stand kapsamında meme kanseri ve
erken tanı ile ilgili oluşturulan rehber
ve takip kartı standı ziyaret eden tüm
ziyaretçilere, bilgilendirme yapılarak
dağıtıldı.

APAM’dan Sri Lanka ile İş Birliği

S

ri Lanka’da yerleşik
düşünce kurulusu (thinktank) Pathfinder Foundation
ile Üniversitemiz Asya Pasifik
Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 1 Ekim
2021’de iş birliği anlaşması
imzalandı. Anlaşmanın haberi
de 13 Ekim 2021 tarihinde
Sri Lanka Daily News
gazetesinde yayımlandı.

