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Türkiye’nin İlk NFT Dersi
Ankara Üniversitesinden

A

nkara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Temel
Sanat Eğitimi Bölümünün genel
sosyal seçmeli dersler havuzuna
eklenen “NFT’ye Giriş” dersinin
ilki, 18 Şubat 2022 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesinde gerçekleştirildi.
Senato kararıyla lisans eğitimine
taşınan “NFT’ye Giriş”in açılış
dersine Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç,
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör
yardımcıları, dekanlar, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
“NFT Bugünün Konusu
Olarak Kalmayacak”
Bakan Yardımcısı Yavuz,
gençlerin özellikle kültür
endüstrileri altındaki sanat, yazılım,
reklam, tasarım, mimarlık,
sinema ve tiyatro gibi içerik
üretilen endüstrileri çok
sevdiğini, Ülkemizde de
kültür endüstrilerinin son
10 yıldır büyük bir atılım
içerisinde olduğunu vurguladı.
Son dönemde her sergide, her
etkinlikte mutlaka bir dijital sanat
unsuruyla karşılaştıklarını belirten
Yavuz, “Kiminle konuşsak benzer
kavramlar var. Metaverse, bitcoin,
blokzinciri, token, NFT, web3…
Liste uzayıp gidiyor. Bugünün
konusu NFT ama NFT bugünün
konusu olarak kalmayacak. NFT
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önümüzdeki günlerde üzerinde
çok tartışacağımız, çok kafa
yoracağımız, kullanacağımız, güçlü
bir şekilde gündem olmaya gebe bir
konu.” diye konuştu.
NFT’nin, doğru ve etkin şekilde
kullanıldığı takdirde hem genç
yeteneklerin hem ülkemizin hem de
ülkemiz kültürünün dünya çapında
tanıtılmasına katkı sunabileceğini
ifade eden Yavuz, NFT’nin
gençlerin sanatsal üretimlerini
artıracağına, yaratıcılıklarını,
kabiliyetlerini, yeteneklerini
tetikleyeceğine inandığını kaydetti.
“Blokzinciri Anlamadan
NFT’yi Anlamak Mümkün Değil”
Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali
Taha Koç da blokzinciri anlamadan
NFT’yi anlamanın mümkün
olmadığını, blokzincirin bir devrim
olup olmadığına da yapacakları
çalışmalarla gençlerin karar
vereceğini belirtti.

Dr. Ali Taha Koç sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Blokzicir, dağınık mimaride
şeffaflığı sağlayan ve siber güvenliği
sağlanmış bir mimari, bir teknolojik
unsur. Tabi günümüzde içine
koyduğunuz veriyle beraber değişik
isimler alıyor. İçine para koyarsanız
bu kripto para oluyor. Günümüzde
blokzincirini sadece kripto para ile
sınırlamak blokzinciri teknolojisine
yapılmış en büyük hakaret bence.
Akıllı kontratlardan tutun. Dijital
kimliğe kadar her şeyi blokzinciri
altına koyabilirsiniz. İnşallah yakın
zamanda biz de e-devlette dijital
kimlik alt yapısını geliştirdiğimizde
blokzinciri alt yapısını kullanacağız.”
“Dijital ve Tek Olmasını
İstediğiniz Her Şey Bir NFT
Olabilir”
Blokzinciri veriye evrildiğinde
karşımıza NFT teknolojisinin çıktığını
dile getiren Koç, “NFT kimi zaman bir
resim, kimi zaman bir ses, kimi zaman

EĞİTİM

bir twit. Dijital ve tek olmasını
istediğiniz her şey bir NFT olabilir.
NFT’nin Türkiye’de anlaşılması,
farkındalığının yaratılması için bu
çalışmanın çok verimli olacağını
düşünüyorum” dedi.
“İlkler Bize Yakışır”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara
Üniversitesinin, Cumhuriyetin
ilk üniversitesi olduğuna vurgu
yaparak, “’O halde ilkler bize
yakışır, ilk NFT dersi de Ankara
Üniversitesine yakışır’ dedik ve
böyle bir karar aldık. Gerçekten
bundan da çok mutluyuz. Ama
öğrencilerimiz bizden daha mutlu”
diye konuştu.
“1 Saat 16 Dakikada 200
Kişilik Kontenjan Doldu”
Bir ürüne olan talebin, o ürünün
ne kadar değerli olduğunun da
göstergesi olduğunun altını çizen
Ünüvar, “Biz de 7 Şubat’ta ilk
program için sahneye çıktık. Ders
seçimleri saat 09.00’da başladı ve 1
saat 16 dakika 24 saniye sonra 200
kişi dersi seçmişti. Biz deseydik
ki ‘200 değil, 2000 kişi alacağız’
o zaman da dolardı. Çok büyük
bir hüsnü kabul ile o çocuklarımız
dersi seçtiler. Çünkü biliyorlar ki
gelecekte blockzinciri teknolojisi,
bitcoinler, NFT’ler, metaverse
teknolojisinin değişik enstrümanları
hep karşılarına çıkacak.” dedi.
“Öğrencilerimizi Günün
Teknolojisine Daha Uygun Olarak
Yetiştirmek İstiyoruz”
Ankara Üniversitesinin
teknolojiye yönelik adımlarının
bununla sınırlı olmadığını dile
getiren Ünüvar, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz 1-2 ay
içerisinde 3 önemli bölüm açtık.
Bunlardan bir tanesi yapay zeka
mühendisliği, bir tanesi yazılım
mühendisliği, bir diğeri bilişim
ve teknoloji hukuku. Hepsi de
büyük bir hüsnü kabul gördü. Biz
bunlarla öğrencilerimizi günün
teknolojisine daha uygun olarak
yetiştirmek istiyoruz. Bizim bu

çabalarımız devam edecek. Bu
çabalarımızı devletimizin farklı
kurumlarıyla devam ettireceğiz. Bizi
izlemeye devam edin.”
Açış
konuşmalarının
ardından Bilişim
Uzmanı Buğra
Ayan tarafından ilk
NFT dersi verildi.

“NFT’ye
Türkçe İsim Bulun”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr.
Ali Taha Koç, Türkiye’nin ilk NFT dersinin ilk NFT’sini
program sırasında oluşturduklarını belirterek, “Biz bu
sahneye çıktığımızda mühendis arkadaşlarımız buranın
fotoğrafını çektiler ve NFT’ye çevirdiler. Ve şu anda bu
NFT hazır. Türkiye’nin ilk NFT dersinin NFT’sini hediye
etmek de bize düştü. Ve bunu Sayın Necdet Ünüvar
Hocama hediye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
NFT’ye Türkçe isim bulma konusunda da gençlere
çağrıda bulunan Koç, şunları kaydetti:
“Bu zamana kadar NFT’nin Türkçesini bulamadık.
Hemen sosyal medya platformlarından bir anket
başlatıyorum. Sizlerin de katılmasını istiyorum. Siz
olsaydınız NFT’ye ne derdiniz? Buna ne isim koyardınız?
Elektronik mühür mü? Değiştirilemez imza mı? Sizden
pazar gününe kadar küçük bir talebim olacak. Mesaj
atın, sosyal medyada paylaşın. Sizler buraya gelerek
NFT konusuna ne kadar ilgili olduğunuzu ve literatüre
ne kadar değer katmak istediğinizi gösterdiniz. Bir üst
seviyeye çıkalım ve onu isimlendirin. Ben bundan sonraki
NFT sunumlarında, ‘Ankara Üniversitesinin NFT dersinde
karar verilen NFT’nin Türkçesi budur ve bundan sonra
ben bunu kullanacağım’ diyorum. Çok da güzel şeyler
çıkacağına eminim.”
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Ankara Üniversitesinden,

Kosova
Cumhurbaşkanı
Sadriu’ya

Fahri Doktora

A

nkara Üniversitesi, Kosova
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Vjosa Osmani Sadriu’ya, Türkiye
ile Kosova arasındaki dostluk ve
kardeşlik bağlarının gelişmesine
katkıları nedeniyle “fahri doktor”
unvanı verdi.
Ankara Üniversitesi Senato
Salonunda 28 Şubat 2022 tarihinde
düzenlenen Fahri Doktora Tevdi
Töreni, iki ülkenin milli marşlarının
okunmasıyla başladı. Törende,
Cumhurbaşkanı Sadriu’ya fahri
doktora verilmesini öneren Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
Dekanı Prof. Dr. Muharrem
Özen ilgili senato kararını okudu.
Ardından da Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Sadriu’ya binişini
giydirerek, fahri
doktora belgesini
takdim etti.
Cumhurbaşkanı Sadriu, Kosova
halkı adına kabul ettiği fahri doktora
belgesini, iki ülke arasındaki
dostane ve dürüst ilişkilerin önemli
bir sembolü olarak sonsuza kadar
taşıyacağını belirtti.
Türkiye’nin ve dünyanın en
saygın üniversitelerinden biri olan
Ankara Üniversitesinden fahri
doktora unvanı almanın büyük
bir onur ve büyük bir sorumluluk
olduğunu dile getiren Sadriu, “Bu
unvanı gururla taşıyacağıma ve
temellerinde yer alan değerlerin
yaşatılması için çok çalışacağıma
söz veriyorum.” dedi.

“Türkiye’ye Her Zaman
Minnettar Olacağız”
Kosova Cumhuriyetinin uzun
ve acılı bir mücadeleden sonra
bağımsız ve egemen olduğunu
belirten Sadriu, şunları söyledi:
“1998-1999 savaşı sırasında
Miloseviç yönetimindeki
Sırbistan’ın Kosova halkına karşı
yürüttüğü ve soykırım, savaş suçları
ve insanlık suçlarına varan en
vahşi etnik temizlik kampanyasına
maruz kaldık. 1999’daki NATO
müdahalesi sayesinde hayatlarımız
kurtarıldı ve insanlarımız planlı
bir imhadan kurtuldu. Türkiye,
1999’da Kosova’nın kurtuluşunu

Konuşmaların ardından Rektör Ünüvar, Cumhurbaşkanı Sadriu’ya,
günün anısına Ankara Üniversitesinin sembolünün yer aldığı tabloyu
ve Üniversitemiz yayınları arasından çıkan
“Mustafa Kemal Atatürk, Selanik’ten
Ankara’ya” adlı kitabı hediye etti.
Anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren törene;
Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu’nun
eşi Prindon Sadriu, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye-Kosova
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı,
Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Milletvekili
Refik Özen, rektör yardımcıları, dekanlar ve
akademisyenler katıldı.
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hoşgörülü bir toplum inşa etmemize
yardımcı olacağından, eğitim genel
refahımızı yükseltmek için yardımcı
olacaktır. Sonuç olarak, eğitim
daha iyi bir toplum inşa etmemize
yardımcı olacaktır.”

desteklemede çok önemli bir rol
oynadı ve 2008’de Kosova’nın
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler
arasında yer aldı. Bu nedenle,
Kosova’ya verdiği vazgeçilmez
destek için Türkiye’ye her zaman
minnettar olacağız.”
Kosova’nın bağımsızlık
ilanından bu yana birçok engel ve
zorluğa rağmen muazzam ilerleme
kaydettiğinin altını çizen Sadriu,
“Bugün Kosova Cumhuriyeti, çok
etnikli değerlerine sahip çıkan,
iyi komşuluk ilişkilerine katkıda
bulunan ve ülkemizin ve bölgemizin
Avrupa-Atlantik entegrasyonu
için çaba gösteren canlı bir
demokrasidir. Türkiye, Kosova’nın
kilit ve stratejik ortağı olduğu ve
olmaya devam ettiği için Türkiye
Cumhuriyeti ile ilişkilerimize
özel önem veriyoruz. Siyasi ve
ekonomik iş birliğinin ötesinde, iki
ülke arasında eğitim alanındaki iş
birliğinin artarak devam etmesini
umuyor ve inanıyorum. Bunun için
aktif olarak katkıda bulunacağım.”
dedi.
“Daha Parlak Bir Gelecek İçin
Birlikte Daha Çok Çalışmalıyız”
Cumhurbaşkanı Sadriu, ülke ve
kıta olarak kaydedilen muazzam
ilerlemeye rağmen, 1999’da
Kosova’da olduğu gibi bugün
Avrupa’nın başka yerlerinde
de barış ve güvenliğe yönelik
benzer tehditlerin olduğunu dile
getirerek, “Rusya’nın, Ukrayna’nın
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne
yönelik aleni saldırısı, haklı olarak
dünyayı şok etti. Bizi şok etti,

çünkü Ukrayna’da sürmekte olan
demokrasi ve hegemonya arasındaki
savaşın aslında sadece bir ülke ve
saldırgan bir komşudan çok daha
fazlası olduğunu gösteriyor.” diye
konuştu.
Son birkaç gün içinde, saf ve
yersiz saldırganlıkla karşı karşıya
kalan Ukrayna halkı ve liderliğinin,
nadiren tanık olunan türden bir
dayanıklılık ve cesaret gösterdiğinin
altını çizen Sadriu, şunları kaydetti:
“Biz Kosova halkının, en
karanlık günlerimizde öğrenmek
ve göstermek zorunda kaldığımız
direnci gösterdiler. Ancak bu
en karanlık anların bize birlikte
durmanın gerekliliğini, insanlığın ve
demokratik özgürlüklerin değerini
öğretmektedir. Yaşam tarzımız bu
kadar bilinçli bir şekilde tehdit
edildiği sürece, daha parlak bir
gelecek için birlikte daha çok
çalışmalıyız. İnsanlık için bu zor
zamanlarda, hegemonyasında
sınır tanımayan bir saldırganın
saldırısına uğrayan Ukrayna’nın
masum halkının sesi olmaya söz
verelim. Bir kez daha ‘özgürlük ve
demokrasi galip gelecek’ derken,
sesimizi topluca duyurmak için
çıkaralım. 1999’da Kosova’da
galip geldiler ve şimdi 2022’de
Ukrayna’da galip gelecekler.” dedi.
Konuşmasının son bölümünde,
eğitimin parlak, müreffeh ve barışçıl
geleceğin temel direklerinden
biri olduğunun unutulmaması
gerektiğine de işaret eden Sadriu,
“Eğitim, gelişen tehlikeli söylemlere
karşı savaşmamıza yardım
edecektir. Bireylerin eğitimi daha

“İlişkiler Her Geçen Gün Daha
Güçlü Boyutlara Ulaşıyor”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Türkiye
ile Kosova arasında, çok güçlü
tarihi, kültürel ve insani bağların
bulunduğu ifade etti.
Kosova’nın Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk Halkı
için büyük öneme sahip bir
ülke olduğunu aktaran Ünüvar,
“Uzun yıllar verdiği mücadelesi
sonrası 17 Şubat 2008 tarihinde
bağımsızlığına kavuşan Kosova
Cumhuriyeti’ni bir gün sonra
18 Şubat 2008 tarihinde tanıyan
ülkemiz ile karşılıklı ilişkiler her
geçen gün çok daha güçlü boyutlara
ulaşmaktadır. Prizren başta olmak
üzere Kosova’nın farklı şehirlerinde
yaşayan 20 bin kadar Türk vatandaşı
da ülkemiz ile Kosova arasındaki
sarsılmaz bağların temsilcileridir.
Türkiye olarak biz daima kardeş
Kosova’nın ekonomik gücünün
artmasına ve çevresinde sözü geçen
güçlü bir ülke olma çalışmalarına
destek vereceğiz.” dedi.
“Kosova’daki İki Üniversiteyle
Eğitim İş Birliği Anlaşmamız
Bulunuyor”
Ankara Üniversitesi ile
Kosova’daki Priştine Üniversitesi
ve Universum College arasında
yakın bir eğitim iş birliği anlaşması
bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar,
“Ankara Üniversitesi olarak,
öğretim faaliyetleri ve bilimsel
çalışmalarıyla dünyada önde gelen
alanlarda güçlü bir yere sahip olan
fakülte, enstitü ve merkezlerimizle
bu iş birliklerine her zaman hazır
olduğumuzu ifade etmek isterim.”
dedi.
Ankara
Üniversitesi
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El Salvador Cumhurbaşkanı

Nayib Armando Bukele’yi
Üniversitemizde Ağırladık

E

l Salvador Cumhurbaşkanı
Nayib Armando Bukele,
Türkiye’ye gerçekleştirdiği iki
günlük ziyaret çerçevesinde 21
Ocak 2022 tarihinde Üniversitemizi
de ziyaret etti. Üniversitemiz
Senato Salonunda konuklara hitap
eden Cumhurbaşkanı Bukele’ye
Türkiye ile El Salvador arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesine vermiş
olduğu katkılardan dolayı “Ankara
Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı”
takdim edildi. Cumhurbaşkanı
Bukele’ye eşi Gabriela Bukele ile
kızı Laila Bukele de eşlik etti.
Dostluk Beratı Verildi
Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Necdet Ünüvar’ı makamında
ziyaret eden konuk Cumhurbaşkanı
Bukele, Ankara Üniversitesi Şeref
Defteri’ni de imzaladı. “Ankara
Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı
Takdim Töreni”ne Dışişleri Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakçı,
Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel
Müdürü Büyükelçi Zeki Levent
Gümrükçü, Rektör Yardımcıları ve
Ankara Üniversitesi fakültelerinin
dekanları katıldı.
Üniversitemizi Ziyaret Eden
İlk El Salvador Cumhurbaşkanı
Törenin açılış konuşmasını
yapan Ankara Üniversitesi Latin
Amerika Çalışmaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (LAMER)
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati
Kutlu, Üniversitemizi ziyaret eden
ilk El Salvador Cumhurbaşkanının
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Nayib Bukele olduğunu belirterek,
kendilerine bu çok değerli
ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
LAMER bahçesinde Armando
Bukele’nin büstünün açılışının
yapılacağını ve bu büstün açılışının
iki ülke halkları arasındaki
kardeşlik bağının simgesi olacağına
inandıklarını ifade etti.
“Dr. Armando Bukele’nin
Büstünü Açacağız”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da El
Salvador Cumhurbaşkanı Nayib
Bukele ve beraberindeki heyeti
üniversitede misafir etmekten
mutluluk duyduklarını ifade etti.
İki ülke cumhurbaşkanının çok

önemli anlaşmalara imza attığını ve
bu anlaşmalardan birinin de Ankara
Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal
Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile
ilgili olduğunu vurgulayan Ünüvar,
bundan büyük gurur duyduklarını
kaydetti. Cumhurbaşkanı Bukele’nin
Ankara Üniversitesini ziyaretinin
tesadüfi olmadığını dile getiren
Ünüvar, “Ankara Üniversitesinde
çok önemli bir Latin Amerika
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(LAMER) bulunmaktadır. Burada
Sayın Cumhurbaşkanı’nın
saygıdeğer babaları Dr. Armonda
Bukele’nin büstünün açılışını
yapacağız. El Salvador’un da
Ankara Üniversitesi ile organik
bağını kurmuş olacağız.” ifadelerini
kullandı.
“Amerika Kıtası ABD’den
İbaret Değil”
Cumhurbaşkanı Bukele
törende yaptığı konuşmasında, El
Salvador’un Orta Amerika’nın
en küçük ülkesi olduğunu ifade
etti. Türkiye’de de dünyada da
“Amerika” denildiği zaman nedense
ABD’nin akla geldiğini, ancak
Amerika kıtasının ABD’den ibaret
olmadığını aktaran Bukele, “Latin
Amerika da Amerika kıtasında
yer alır ve kendine ait bir kültürü,
zenginliği ve tarihi vardır.” diye
konuştu. Türkiye için Latin
Amerika’nın büyük fırsat olduğunu
kaydeden Bukele, “O dönemin
en büyük gücü olan Osmanlı
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İmparatorluğu’nun değil de daha
küçük güçler olan İspanya, Fransa,
İngiltere, Portekiz gibi ülkelerin
Amerika’yı fethetmesi tabi ki bir
kader değişikliği yarattı. Çok büyük
ve geniş bir imparatorluk olmasına
rağmen gemileri oraya göndermedi.
Bunun yerine daha zengin ve verimli
olan Çin ve Hint yollarına devam
etti. Bu sebeple özetleyecek olursak
en büyük imparatorluk, en geniş
topraklara sahip imparatorluk, hatta
denize de çok çeşitli çıkışları olmasına
rağmen, küçük coğrafi sebeplerden
dolayı Amerika’ya gitmedi. Ama bu
böyle olmasaydı, Amerika’daki büyük
güç ne İspanya ne İngiliz ne Fransız
ne Portekiz olurdu. Bunun yerine
Osmanlı olurdu.” dedi.

“İlişkiler Daha da Güçlenecek”
Osmanlı strateji uzmanlarının,
Amerika’ya gitmenin çok maliyetli
olduğunu düşünerek yakına
gittiklerini, belki o dönem için
şimdiyi kazandıklarını ama geleceği
kaybettiklerini belirten Bukele,
“Şimdi de aslında benzer bir durum
olduğunu görüyoruz. Türkiye yine
büyüyor, Türk şirketleri dünyanın
çeşitli ülkelerinde varlıklarını
gösteriyor. Türkiye yeni pazarlara
gidiyor ama genellikle bu pazarlar
yakındaki pazarlar oluyor. Avrupa,
Asya ve Ortadoğu ama yeni
dünyadan yine uzakta. Tüm Latin
Amerika ülkeleri büyümekte.
Çok da büyük bir alan, 22 milyon
kilometrekare. 700 milyondan

fazla nüfus, 400’den fazla dil ve
inanılmaz çeşitli zenginliklerle
dolu toprak Latin Amerika.
Geriye doğru baktığımızda bir
şeyleri anlamak belki daha kolay.
Geleceğimizi nasıl değiştirebiliriz
artık buna bakmalıyız? Burada
gerçekleştirdiğimiz sohbetler,
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler,
El Salvador’un Türkiye’de bir
büyükelçilik açmış olması,
Türkiye’nin yakın zamanda El
Salvador’da büyükelçilik açacak
olması, Sayın Erdoğan’ın ülkemize
ziyareti, bu ilişkilerin daha da
güçleneceğini bizlere gösteriyor.”
diye konuştu.

NFT Dersi Verecek
Bukele, Ankara Üniversitesini
ziyaretinde, Rektör Ünüvar ile
blockchain teknolojisi üzerine de bir
süre sohbet etti. Bitcoin’i resmi para
birimi olarak kullanan El Salvador’un
Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet
Ünüvar’ın, yakında başlayacak
“NFT’ye Giriş” dersine konuk olma
teklifine olumlu yanıt verdi.
Bukele, Rektör Ünüvar’ın,
Ankara Üniversitesi olarak, El
Salvador’da bulunan teknoloji
ağırlıklı bir üniversite ile iş birliği
yapabileceklerini ifade etmesi
üzerine; yazılım geliştirme,
aplikasyon geliştirme, blockchain,
modern finans gibi bölümlere
ağırlık verilen bir üniversite kurma
planlarından bahsetti.

Törenin ardından, LAMER ile Ankara’daki El Salvador Büyükelçiliği
tarafından yürütülen proje kapsamında heykeltıraş Filinta Önal
tarafından LAMER bahçesine yapılan El Salvadorlu fikir adamı
Armando Bukele Kattán büstünün açılışı gerçekleştirildi. Konuk
Cumhurbaşkanına, LAMER’de büstün yapım aşamalarında çekilen
fotoğraflardan oluşan bir katalog takdim edildi.
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Finlandiya Dışişleri Bakanından Üniversitemizde Konferans

Finlandiyalı Bakana, Ankara
Üniversitesi Dostluk Payesi Verdik
“Avrupa’da Ortak Güvenliğimiz Mevzubahis” başlıklı bir konferans veren Bakan Pekka Haavisto,
Rusya-Ukrayna geriliminde, Rusya’nın dile getirdiği taleplerin hiçbir NATO üyesi tarafından kabul
edilmeyeceğini söyledi.

F

inlandiya Dışişleri Bakanı
Pekka Haavisto, Finlandiya’nın
Ankara Büyükelçiliği ve
Üniversitemiz Avrupa Toplulukları
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM) tarafından 8 Şubat 2022
tarihinde Ankara Üniversitesi
Rektörlüğünde düzenlenen
“Avrupa’da Ortak Güvenliğimiz
Mevzubahis” konulu konferansta
bir konuşma yaptı.
Programa Litvanya’nın Ankara
Büyükelçisi Ricardas Degutis,
İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi
Sonya McGuinness, Danimarka’nın
Ankara Büyükelçisi Danny Annan,
Letonya’nın Ankara Büyükelçisi
Peteris Vaivars ve Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Ünüvar’ın yanı sıra yabancı
misyon temsilcileri ve öğrenciler
katıldı. Konferans sonunda
Haavisto’ya, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar
tarafından “Dostluk Payesi Beratı”
takdim edildi.
Bakan Haavisto konferansta
yaptığı konuşmada Rusya ile
Ukrayna arasındaki gerginliğe
yönelik açıklamalar yaptı.
Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri
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yığınak yapmasının ve Belarus’la
birlikte düzenlediği askeri
tatbikatların Ukrayna üzerinde
büyük baskı oluşturduğuna işaret
eden Haavisto, Rusya’nın bu
tutumunun yalnızca güvenlik ve
siyasi boyutta değil aynı şekilde
ekonomik olarak da Ukrayna için
olumsuz etkileri olduğunu söyledi.
Rusya’nın dile getirdiği taleplerin
hiçbir NATO üyesi tarafından
kabul edilmeyeceğine dikkat
çeken Haavisto, Finlandiya’nın da
Avrupa’nın geri kalan ülkelerine
benzer şekilde Helsinki Nihai
Senedi (1975) benzeri anlaşmaların

getirdiği genel güvenlik ilkelerine
zarar verecek tarzdaki davranışları
benimsemediğini ifade etti.
NATO üyesi olmayan Finlandiya
ve İsveç’in NATO’nun düzenlediği
tatbikatlara kabul edilmelerini büyük
memnuniyetle karşıladıklarını belirten
Haavisto, bu iş birliklerinin yalnızca
Baltık bölgesinde değil başka bölgeler
için de olumlu bir güvenlik anlayışına
neden olduğunu kaydetti.
AB’nin askeri anlamdaki güvenlik
tehditlerinin yanı sıra, siber güvenlik
gibi farklı alanlarda da ortaya
çıkabilecek tehdit unsurlarına karşı
da önlem aldığını kaydeden Haavisto,

ULUSLARARASILAŞMA
bunun yanı sıra Finlandiya olarak
hem NATO hem de AB ile olan
askeri ve siyasi iş birliklerini
daha da geliştirmenin çok önemli
olduğunu vurguladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar da Türkiye-Finlandiya
ilişkilerine yönelik bir konuşma
yaptı. Ülkemizin, 6 Aralık
1917’de ilan edilen Finlandiya’nın
bağımsızlığını 21 Şubat 1918’de
tanıdığını, Türk-Fin siyasi
ilişkilerinin de 1924’te imzalanan
dostluk anlaşmasıyla kurulduğunu
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Finlandiya 1995 yılında Avrupa
Birliğine katıldığını ve Türkiye’nin
üyelik sürecine her daim destek
verdiğini söyledi. Türkiye ve
Finlandiya’nın, 2010 yılında
Birleşmiş Milletlerin barış sağlama
yönündeki etkinlik ve kapasitesinin
artırılması amacıyla oluşturulan
barış için arabuluculuk girişimine
öncülük ederek, Birleşmiş Milletler
çerçevesinde bu konudaki tek forum
olan arabuluculuk dostları grubunu
oluşturduklarını belirten Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Finlandiyayla ikili
ticaret hacmimizin 2021 yılında 1.4
milyar dolar olarak gerçekleştiğini,
Finlandiya’da nüfusu yaklaşık 13
bin olan Türk toplumunun, ikili
ilişkilerimizin önemli bir unsuru
olduğunu da sözlerine ekledi.
Türkiye ile Finlandiya arasındaki
akademik ilişkilere de dikkat çeken
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara
Üniversitesi olarak, bilgisayar
mühendisliği alanında University
of Eastern Finland ile erasmus
anlaşmamız bulunduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesinden

“3. Avrupa Birliği
ve Türkiye-Avrupa
Birliği İlişkileri
Yaz Okulu”

A

nkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Prof. Dr. İlke Göçmen’in
yürütücüsü olduğu, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Hukuki
Meseleler” başlıklı projenin etkinlikleri çerçevesinde, duruma göre
ATAUM’da yüzyüze veya çevrim içi olarak, 20 Haziran-4 Temmuz
2022 tarihleri arasında, “III. Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa
Birliği İlişkileri Yaz Okulu” düzenlenecek.
Ücretsiz olacak bu Yaz Okulu’na katılmak üzere, bütün
üniversite öğrencileri, özellikle sosyal bilimler alanı dışındaki
öğrenciler davet ediliyor. Öğrenciler; ön lisans veya lisans
öğrencisi olabileceği gibi lisansüstü öğrencisi de olabilecek.
Bununla birlikte, kontenjan sınırlı olacak ve kontenjan
belirlenirken sırasıyla Ankara Üniversitesi öğrencilerine, sosyal
bilimler alanı dışındaki öğrencilere ve AB ile ilgili dersleri (henüz)
almamış öğrencilere öncelik tanınacak.
Yaz Okulu’nda 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında
her gün 10:00-13:00 arasında olmak üzere toplam 10 ders
verilecek. Bu dersler; “AB’de Derinleşme”, “AB’de Genişleme”,
“AB’nin Değerleri”, “AB’nin Kurumsal İşleyişi”, “AB’de Politika
Yapımı”, “AB İç Pazarı”, “AB Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikaları”, “Türkiye-AB Ortaklık İlişkisi”, “Türkiye-AB Üyelik
İlişkisi”, “Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu / Geri Kabul
Anlaşması” ile ilgili olacak.
Yaz Okulu sonunda, 10 dersten en az 7’sine katılan öğrenciler,
4 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek (çoktan seçmeli) sınava
katılmaya hak kazanacak ve başarılı olanlar sertifika alacak.
Yaz okuluna başvuru için son tarih 1 Haziran 2022’dir.
Yaz Okuluna katılmak isteyenler detaylı bilgileri http://litreur.
ankara.edu.tr/ adresinde bulabilir.
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Latin Amerikalı Büyükelçiler
ve TBMM Dostluk Grubu
Başkanları

Üniversitemizdeki
Çalışma Yemeğinde
Bir Araya Geldiler

A

nkara Üniversitesi Latin
Amerika Çalışmaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (LAMER) ve
Dışişleri Bakanlığı, 19 Ocak 2022
tarihinde Üniversitemiz Senato
Salonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun da katılımıyla,
Türkiye’de görev yapan Latin
Amerikalı Büyükelçiler ve TBMM
Dostluk Grubu Başkanlarının katıldığı
bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
“Hem Batıyla Hem Doğuyla
Konuşabilen Bir Milletiz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Latin Amerika
ile ilişkilerin seyrine ilişkin
açıklamalarda bulundu. LAMER’in,
Türkiye’nin Latin Amerika ile
ilişkilerine çok değerli katkılarda
bulunduğunu, bakanlık olarak
bu çalışmaları desteklediklerini
söyledi. Türkiye olarak çok
yönlü ve boyutlu bir dış politika
izlediklerini belirten Bakan
Çavuşoğlu, “Biz hem Batı’yla hem
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Doğu’yla aynı anda konuşabilen,
çok farklı coğrafyalarla ortak
noktaları bulunan bir milletiz.” dedi.
11-13 Mart 2022 tarihleri arasında
Antalya Diplomasi Forumu’nun
ikincisini gerçekleştireceklerini
ifade eden Çavuşoğlu, Latin
Amerika’dan bu yıl daha geniş
katılım beklediklerini ifade ederek
“Şu ana kadar katılımını teyit eden
Dışişleri Bakanı sayısı 6’yı geçti.”
dedi. Bunun yanı sıra, Mart ayında
bazı Latin Amerika ülkelerine
ziyaret gerçekleştireceklerini
değinen Çavuşoğlu, Brezilya’dan
davet aldıklarını ve güneyden
başlayarak Orta Amerika’ya kadar
4 ya da 5 ülkeyi ziyaret edeceklerini
söyledi. Türkiye’nin Latin
Amerika bölgesindeki temsilcilik
sayısını 17’ye çıkardığını,
Latin Amerika’daki ülkelerin
Türkiye’deki büyükelçilik sayısının
da 16’ya çıktığını hatırlatan
Çavuşoğlu, çok önemli mesafe kat
ettiklerinin altını çizdi.

İlişkilerle İlgili Bilgi Verdiler
Çalışma toplantısı kapsamında
her bir Latin Amerika Büyükelçisi,
ülkesi ile Türkiye arasındaki
hayata geçirilen ekonomik, siyasi,
akademik ve kültürel iş birliklerine
yönelik bilgi verdi. Bunun yanı
sıra, TBMM Dostluk Grubu
Başkanları da bölge ülkeleriyle
gerçekleştirdikleri çalışmalara
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bir Dönüm Noktası
Çalışma toplantısı esnasında,
Dışişleri Bakanlığı Diplomatik
Arşiv Dairesi Başkanlığı ile
LAMER iş birliği içerisinde
gerçekleştirilen arşiv çalışmaları
kapsamında yayımlanan “1950:
Latin Amerika ile İlişkilerimizde
Bir Dönüm Noktası” adlı kitabın
da tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda
2009-2022 yılları arasında
LAMER’in gerçekleştirdiği
faaliyetlerden oluşan ve Türkçe İspanyolca olarak iki dilli basılan
rapor da katılımcılara dağıtıldı.
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“Türkiye-Latin Amerika
İlişkileri Tarihine Not Düşüldü”
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yavuz Selim Kıran da bu programla
Türkiye-Latin Amerika ilişkilerine
dair pek çok tarihsel anekdot ve
bu tarihsel anekdottan beslenen
güncel gelişmeleri ele alma fırsatı
bulduklarını belirtti.
Yavuz Selim Kıran, “Çok
daha önemlisi Türkiye-Latin
Amerika ilişkileri tarihine not
düşülen de bir akşam oldu. Buna
vesile olan Ankara Üniversitemize
çok teşekkür ediyorum. Ankara
Üniversitemiz ülkemizin bu
anlamda akademik çalışmalarına
yön veren bir üniversite olmakla
kalmıyor, son dönemde özellikle
dış politikamızdaki önemli süreçleri
de destekleyen bir ilim merkezi ve
irfan yuvası olarak da bizlere çok
ciddi katkılar sağlıyor. LAMER
bunun bir örneği. Yine deniz hukuku
anlamında DEHUKAM bunun bir
örneği.” ifadelerini kullandı.

“Ankara Üniversitesi
Tarihinde Bir İlk”
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise
üniversite olarak çok tarihi bir
güne şahitlik ettiklerini vurguladı.
Latin Amerika ülkelerinin
büyükelçileri ile TBMM’deki
dostluk grubu başkanlarını Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
başkanlığında bir araya getirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını ifade
eden Ünüvar, “Bu galiba Ankara
Üniversitesi tarihinde bir ilk. İyi bir
Ankara Üniversiteli olan, Ankara
Üniversiteli olmaktan gurur duyan
değerli bakanımız bu toplantı için
öncülük etti, kendisine çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Ünüvar, şöyle devam etti:
“Latin Amerika ülkeleriyle
ilgili ülkemizin politikaları bellidir,
kuvvetli dostluk ilişkilerimizin
olduğu aşikardır. Parlamento ile
ilişkiler de son derece güçlüdür.
Böyle bir toplantıyı Ankara
Üniversitesi dışında başka bir
üniversitenin yapması da mümkün
değildi. Çünkü Latin Amerika
çalışmalarıyla ilgili çok önemli
araştırma ve uygulama merkezimiz
var. Ve bu merkezimiz uzun
yıllardır devletimizin Latin Amerika
politikasına akademik katkı sunmak
adına çok önemli, çok değerli
işler yapıyor. Türkiye’ye gelen
her önemli devlet adamı mutlaka
Üniversitemize gelmek, LAMER’i
ziyaret etmek istiyor. Çünkü biz
o ülkelerin kendi değerlerini de
orada yaşatmak istiyoruz. Onlarla

ilgili kitaplar basıyoruz. Onların
tarihi şahsiyetleriyle ilgili büstlerini,
önemli eserlerini orada yaşatıyoruz.”
Ülkelerin yönetiminde siyasi
kararların şüphesiz çok önemli
olduğunu, ancak o siyasi kararların
arkasındaki büyük bilgi birikiminin
de en az onun kadar önemli olduğunu
vurgulayan Ünüvar, “Attığımız
her adımda o bilgi birikiminin
yansımalarını görmek, göstermek
istiyoruz. Dışişleri Bakanımız ve
değerli yol arkadaşları Ankara
Üniversitesi ile daima yakın bir
iş birliği içerisinde. Biz de böyle
bir toplantıyı tertip etmeyi güzel
bir görev olarak gördük. Ne mutlu
bize ki bu güzel toplantıyı yapmak
nasip oldu. İnşallah bu toplantı,
Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye
arasındaki ilişkileri daha güçlü
bir şekilde ortaya çıkarmasına
ve dostlukları daha da ileriye
götürmesine vesile olur.” diye
konuştu.
“LAMER 184 Etkinlik
Gerçekleştirdi”
LAMER Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Necati Kutlu da LAMER’in,
kurulduğu 2009 yılından bu yana
büyükelçiliklerle iş birliği içerisinde
184 etkinlik gerçekleştirdiğini, 4
dilde 32 kitap bastırdığını belirterek,
“2009 yılında merkezimiz açıldığında
Ankara’da sadece 6 Latin Amerika
ülkesinin büyükelçiliği bulunuyordu,
bugün ise bu sayı 16’ya ulaştı. Ben
Latin Amerika’ya hem gönlünü hem
ömrünü vermiş bir akademisyen
olarak bundan büyük mutluluk
duyuyorum” dedi.

T

ürkiye ile Latin Amerika arasındaki iş birliklerinin ele alındığı toplantıya Arjantin
Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Bolivya Büyükelçisi Edgar Sejas, Brezilya Büyükelçisi
Carlos Ricardo Martins Ceglia, Şili Büyükelçisi Rodrigo Enrique Arcos Castro, Kolombiya
Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Küba
Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam
Lora, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, El Salvador Büyükelçiliği Özel
Temsilcisi Büyükelçi Agustin Vazquez Gomez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada
Barrios, Meksika Büyükelçisi José Luis Martínez y Hernández, Panama Büyükelçisi Mariela del
Carmen Sagel Rosas, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrián Valdéz Peralta, Peru Büyükelçisi
Luis Alberto Campana Boluarte, Venezuela Büyükelçisi José Gregorio Bracho Reyes başta
olmak üzere TBMM Dostluk Grubu Başkanları İffet Polat, Yücel Menekşe, Mustafa Şükrü
Erdinç, Veysel Eroğlu, Selim Gültekin ve Feyzi Berdibek de katıldı.
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Filipinlerin Önde Gelen Üniversitelerinden

Mindanao Devlet Üniversitesiyle
İş Birliği Protokolü

A

nkara Üniversitesi ile
Filipinlerin önde gelen
üniversitelerinden, Naawan
kentindeki Mindanao Devlet
Üniversitesi arasında öğrenci ve
akademik personel değişimi, ortak
araştırma faaliyetleri ve ortak lisans
programları geliştirmeye yönelik
akademik iş birliği protokolü
imzalandı. Üniversitemiz
Rektörlüğü Yönetim Kurulu
Salonunda 22 Şubat 2022
tarihindeki törende, protokolü
Mindanao Devlet Üniversitesi
Rektörü Dr. Elnor C. Roa,
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, Ankara Üniversitesi Su
Ürünleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin
Atar ile Mindanao Devlet
Üniversitesi Araştırma Direktörü
Prof. Dr. Ruby C. Gonzales
imzaladı. Törene Filipinlerin
Ankara Büyükelçisi Maria Elena P.
Algabre, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr.
Ercan Bayazıtlı, Prof. Dr. Mustafa
Fener, Genel Sekreter Ömer Nadir
Soylu ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Prof. Dr. Özge Ülker de katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, Türkiye olarak
Filipinleri çok önemsediğimizi,
Sayın Cumhurbaşkanımızın da
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önemsediğini söyledi. Bugün
Filipinler Mindenao Devlet
Üniversitesiyle Ankara Üniversitesi
arasında özellikle su ürünleri ve
benzeri alanlarda yapacağımız iş
birliğinin, her iki ülke arasındaki
hem dostluğu hem de eğitim
köprüsünü güçlendireceğini
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
“Filipinlerin özellikle su ürünleri
ve deniz bilimleri alanında çok
güçlü olduğunu biliyoruz. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin de
su ürünleri bölümü oldukça güçlü.
Dolayısıyla iki güçlü kurumun
yapacağı iş birliğinin her iki
ülke yararına da önemli sonuçlar
doğuracağını düşünüyorum.” dedi.
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar da
Türkiye’de su ürünleri ve balıkçılık
eğitimi yapılması amacıyla ilk
olarak kurulan Ankara Üniversitesi

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
ile Mindenao Üniversitesi
arasındaki ilişkileri geliştirmek
istediklerini belirterek, “Ziraat
Fakültesinde yüzde yüz İngilizce
olan iki bölümümüz var. Biri Tarım
Bilimleri, diğeri de Su Ürünleri
ve Balıkçılık. Buraya öğrenci
değişimiyle öğrenci göndermeyi
ve Mayıs ayı içindeki öğrenci
kongremize birkaç öğrencileri ile
katılmayı düşünüyorlar.” dedi.
Mindanao Devlet Üniversitesi,
bilim ve teknoloji, balıkçılık,
su ürünleri yetiştiriciliği,
tarım, deniz biyolojisi ve çevre
bilimlerine kadar çok sayıda
disiplinde lisans ve yüksek
lisans öğrencileri yetiştiriyor.

ULUSLARARASILAŞMA

Büyükelçiler, Radyo İLEF Aracılığıyla

“Dünya Radyo Günü”nü Kutladı

A

nkara Üniversitesi radyosu Radyo İLEF, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO
tarafından kabul edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü,
24 büyükelçinin kendi dillerinde gönderdiği sesli mesajlarla
kutladı.
Ankara Üniversitesinden yapılan çağrı üzerine Angola,
Arjantin, Bangladeş, Bolivya, Ekvador, El Salvador,
Filipinler, Filistin, Güney Afrika, Japonya, Karadağ,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Macaristan,
Malta, Moldova, Panama, Peru, Portekiz, Romanya ve
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçileri, kendi dillerinde
seslendirdikleri kutlama mesajlarını Radyo İLEF’e ulaştırdı.
Radyo İLEF, büyükelçilerin duygularını paylaştığı kayıtları,
13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde belirli saat aralıklarında
tek tek dinleyicileriyle buluşturdu.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da
İletişim Fakültesinden yayın yapan Radyo İLEF Stüdyolarını
ziyaret ederek, seslendirdiği mesajla 13 Şubat Dünya Radyo
Günü’nü kutladı.
Rektör Ünüvar, mesajında, 1982 yılında yayın hayatına
başlayan Radyo İLEF’in bugün 120 ülkede 40 farklı dilden
müzik parçalarıyla dinlenebilen uluslararası bir radyo niteliği
taşıdığını belirterek, “Radyo İLEF, Ankara Üniversitesinin
Türkiye’de ve dünyada en bilinen markalarındandır.
Radyo İLEF vasıtasıyla 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü
kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
Rektör Ünüvar, Radyo İLEF’in yayınlarında emeği
olan akademisyenler ile öğrencilere günün anısına Ankara
Üniversitesi radyosu hediye etti.

40’a Yakın Dilde Müzik Eseri
Radyo İLEF, yayınlarını Ankara’da
5 KW gücünde bir verici ile FM 91.0
bandından gerçekleştiriyor. Bu verici ile
yayınlar doğu batı ekseninde ElmadağPolatlı, kuzey güney ekseninde ise
Çubuk-Tuz Gölü’nü içine alan bir alanda
dinlenebiliyor. İnternet üzerinden de
dinlenebilen Radyo İLEF’in şu ana kadar
120 ülkeden dinleyicisi oldu. Radyo
İLEF’te 40’a yakın dilde söz içeren müzik
eserleri yayınlanıyor.

Tanzanya’ya Eğitim Desteği

Ü

niversitemiz ile Tanzanya Muhimbili Üniversitesi arasındaki akademik iş birliği çerçevesinde Muhimbili
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine verilmesi kararlaştırılan dersler 10 Şubat 2022 tarihinde çevrim
içi olarak başladı.
Prof. Dr. Şaziye Sarı koordinatörlüğünde yürütülen program çerçevesinde Prof. Dr. Kaan Orhan, Prof. Dr.
Okan Akçam, Dr. Öğr. Üyesi Berika Sezer, Prof. Dr. Ufuk Memikoğlu, Prof. Dr. Ayşe Tuğba Altuğ, Prof. Dr.
Meltem Öztan, Dr. Öğr. Üyesi Emine Tezel, Doç. Dr. Gülbike Demirel, Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, Doç.
Dr. İrem Oğuz, Doç. Dr. Burcu Batak, Dr. Öğr. Üyesi Arda Büyüksungur, Doç. Dr. Berkan Çelikten, Prof. Dr.
Ayşegül Tüzüner, Prof. Dr. Zeynep Ökte, Dr. Çağıl Vural, Prof. Dr. Levent Özer, Prof. Dr. Ece Eden, Doç. Dr.
Tuğba Bezgin, Prof. Dr. Figen Seymen, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Nihan Yüksel, Doç. Dr. Akif Demirel, Prof. Dr.
Cem Doğan ve Doç. Dr. Hakan Tuncer eğitim verecek.
Her hafta perşembe ve cuma günleri saat 13.30-16.30 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi e-kampüs
sistemi üzerinden verilen dersler 36 saatlik bir programı içeriyor. Dersler Mayıs ayına kadar devam edecek.
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Ankara Üniversitesinden
KKTC Üniversiteleriyle İş Birlikleri
KKTC’ye yapılan çalışma
ziyaretinde 4 üniversiteyle
anlaşma imzalandı.

A

nkara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
başkanlığındaki Ankara Üniversitesi
heyeti, 13-14 Ocak 2022
tarihlerinde, KKTC’ye bir çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. Ankara
Üniversitesinin KKTC’de bulunan
üniversitelerle ilişkilerini
geliştirmek ve yeni iş birliği alanları
oluşturmak amacıyla düzenlenen
ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Serdar Öztürk, Veteriner
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender
Yarsan ve Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da
katıldı. Ziyaret çerçevesinde Girne
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay
Salihoğlu, Uluslararası Final
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Yaratan, Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Halil Nadiri ve Yakın Doğu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Tamer Şanlıdağ ile iş birliği
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protokolü imzaladı. Ankara
Üniversitesi heyeti ayrıca KKTC’de
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli
Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun
Amcaoğlu, Din İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Ünsal ve Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri’yi de ziyaret etti.
Heyetimiz, TİKA’nın KKTC
Koordinatörü Havva Pınar Özcan
ile Ankara Üniversitesi ve TİKA
arasında gerçekleştirilebilecek iş
birliği imkanlarını da görüştü.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet

Ünüvar, görüşmelerde yaptığı
değerlendirmelerde, KKTC’nin
egemenlik hakları ile KKTC’deki
eğitim kurumlarının uluslararası
mecrada var olması, tanınması,
bilinmesi ve hüsnü kabul görmesi
arasında doğrudan bir ilişki
olduğunu belirterek, “KKTC’nin
meselesi, aynı zamanda
üniversitelerin de meselesidir.
Ankara Üniversitesi olarak,
böylesine güçlü bir kadroyla
burada bulunuyor olmak, aslında
bizim KKTC’ye verdiğimiz
önemi de gösteriyor. Ziyaret
ettiğimiz üniversitelerin her birinde
karşımıza yeni bir kapı açıldığını
fark ediyoruz. Bizler temasın son
derece önemli olduğuna inanıyoruz.
Çünkü temas ettiğiniz yerde netice
alıyorsunuz. Bizler de netice almak
için buradayız. Attığımız her bir
adım, her bir ziyaret, her bir temas,
hem Türkiye’yi hem KKTC’yi hem
de buradaki eğitim kurumlarını
güçlendirmeye yöneliktir.” dedi.
Araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin, ülkelerin sadece
eğitsel anlamdaki doküman sayısını
artırmadığını, aynı zamanda üretim
potansiyelini ve üretme kapasitesini
de artırdığını dile getiren Ünüvar, o
yüzden eğitimde iş birliklerinin çok
çok önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye’deki üniversitelerin bu
çerçevede KKTC’deki üniversiteleri
çok önemsediğini belirten Ünüvar,
şöyle devam etti:

ULUSLARARASILAŞMA
“Her bir üniversitemizin
KKTC’de gerçekten çok önemli
adımları var. Attığımız her adımda
diğer bir üniversitemizin mutlaka bir
faaliyetiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi
gerçekten sevindiriyor. KKTC’deki
üniversiteler gerek Türkiye ile
ilişkileri gerekse dünyadaki eğitim
kurumlarıyla olan ilişkileriyle
giderek büyüyor, gelişiyor ve
kalkınıyor. Bundan da büyük
memnuniyet duyuyoruz. Ankara
Üniversitesi olarak, KKTC’deki
üniversitelere katkı sunmak bizi
çok mutlu ediyor. Çünkü biz
KKTC üniversitelerine yapılan
yatırımı kendimize yatırım yapmış
gibi görüyoruz. Eğitim alanındaki
ilişkilerimiz, imzaladığımız iş birliği
protokolleriyle inşallah daha da
gelişecek.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar

Ankara Üniversitesi
Heyetini Kabul Etti

A

nkara Üniversitesi heyeti, KKTC ziyareti çerçevesinden KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Ankara
Üniversitesi heyetini KKTC’de görmekten memnuniyet duyduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Ankara Üniversitesinin yüzlerce
mezunu var. Onların da mutlaka bağları ve temasları sürüyor. Yeni
müracaatların, yeni kabullerin de mutlaka gündemde olması lazım. Burada
da üniversitelerimiz var, Türkiye’den buraya gelenler var, buradan da
Türkiye’ye gidenler var. Hep böyle olmuştur, böyle de olması gerekiyor.
Çünkü her üniversitede farklı fırsatlar var. Her öğrencinin kendine göre
hedefleri var. Dolayısıyla alternatifler ve farklı fırsatların sunulması
bir zenginliktir. O bakımdan Ankara Üniversitesinin bizlere yakın ilgi
duymasını ben de memnuniyetle izliyorum. Şahsınızda tüm öğretim
görevlilerine, tüm camianıza saygı ve hürmetlerimi iletiyorum.” dedi.
Türkiye ile KKTC ilişkilerinin iletişim çağında daha da güçleneceğine
inandığını dile getiren Tatar, şunları söyledi:
“Sizin gibi değerli üniversitelerle temas içerisinde olmamızın
mutlaka çok olumlu yansımaları olacaktır. Sadece eğitim alan öğrenciler
bağlamında değil, buradaki üniversitelerle de iş birliği yapılabilir, kurum ve
kuruluşlarla da iş birliği yapılabilir, devletle de iş birliği yapılabilir.”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da KKTC
üniversiteleri ile kurdukları temasların yanı sıra Ankara Üniversitesi olarak
eğitim alanında yaptıkları ve yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında
bilgi verdi.5 üniversiteyle görüşme yaptıklarını ve bazılarıyla iş birliği
protokolleri imzaladıklarını ifade eden Ünüvar, “Türkiye’nin en önemli
üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi ile KKTC arasındaki
eğitim iş birliğini biraz daha ileriye götürmek adına yoğun adımlar
atıyoruz. Biz KKTC’yi kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Ankara
Üniversitesi olarak KKTC’nin eğitim hizmetlerine el atmışsak, bunu bir
elimizin diğer elimizi tutması gibi görüyoruz.” şeklinde konuştu.
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Ankara Üniversitesinde

Sanal Gerçeklikle Arıcılık Eğitimi
Proje yürütücüsü Dr. Sedat Sevin, Ankara
Üniversitesinin, sanal gerçeklik teknolojisini
Veteriner Fakültesinde kullanan ilk üniversite
olduğunu belirterek, “Bu bir başlangıç,
ardından hayvan besleme ve beslenme
hastalıkları, cerrahi uygulamalar gelecek. Adım
adım bunların hepsini gerçekleştirmeye devam
ediyoruz.” dedi. Proje çerçevesinde, teknoloji
eğitime eklenerek öğrencilerin derslere
ilgisini çekmek ve eğitimde kaliteyi arttırmak
hedefleniyor.

A

nkara Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde,
öğrencilerin aldığı teorik
eğitimi desteklemek
amacıyla Sanal Gerçeklik
Laboratuvarı kuruldu.
Yazılım firması Cerebrum
Tech iş birliğiyle kurulan
ve ilk aşamada arıcılık
eğitiminde hizmet verecek
laboratuvar, Veteriner
Fakültesi Prof. Dr. Satı
Baran Konferans Salonunda
9 Şubat 2022 tarihinde
düzenlenen törenle tanıtıldı.
Törene, Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, rektör yardımcıları,
dekanlar, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği Merkez Konseyi, Ankara
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
ve Ankara Arıcılar Birliği başkanları
katıldı.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beyin ve
kol gücünün ürettiği işleri ileriye
götürmek için teknolojik araçların
kullanılması gerektiğini, Ankara
Üniversitesinin de uzun zamandır
teknolojiyle ilgili adımlar attığını
belirtti. Sadece geçmişten alınan
güçle yetinemeyeceklerini, hep
geleceğe bakmak gerektiğini
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
“Sanal Gerçeklik Laboratuvarımız
tam da geleceğimize baktığımız
noktayı işaret ediyor ancak
yapacak daha çok şey var. Ankara
Üniversitesi, NFT dersiyle yapay
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zeka, yazılım mühendisliği, bilişim
hukuku anabilim dalıyla esasında
ufkunun ne kadar ileriye dönük
olduğunu, ülkemize hizmette
mutlaka teknolojik enstrümanların
kullanılmasının önemli olduğunu
gösteriyor.” dedi.
Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ender Yarsan da ilk
aşamada arıcılık eğitiminde
kullanılacak sanal gerçeklik
laboratuvarına hayvan besleme ile
cerrahi alanındaki modülleri de
eklediklerini ve kısa süre içinde
bunların da uygulanacağını bildirdi.
Projeyi yürüten Veteriner
Fakültesi Araştırma Görevlisi
Dr. Sedat Sevin ise projeyle
teknolojiyi eğitime eklediklerini
ve öğrencilerin ilgisini derslere
çekmeyi, eğitimde kaliteyi
artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ankara Üniversitesinin sanal

gerçeklik teknolojisini Veteriner
Fakültesinde kullanan ilk üniversite
olduğunu ifade eden Sevin,
arıcılığın Türkiye ekonomisindeki
önemi dolayısıyla işe bu eğitimle
başladıklarını belirterek, “Bu bir
başlangıç, ardından hayvan besleme
ve beslenme hastalıkları, cerrahi
uygulamalar gelecek. Adım adım
bunların hepsini gerçekleştirmeye
devam ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Cerebrum Tech Yönetim Kurulu
Başkanı Erdem Erkul da sanal
gerçeklikle arıcılık eğitiminin
dünyada ilk olduğunun altını çizerek,
“Dünya değişiyor, dönüşüyor.
Toplumlar değişiyor, teknoloji
değişiyor. Önümüzdeki dönemlerde
teknolojiyle bu dönüşümde yer
alan ülkeler, kurumlar daha öncü
olacaklar, daha fazla ayakta
duracaklar.” şeklinde konuştu.

ARAŞTIRMA-ETKİNLİKLER

Hayvan Hastanemize En Modern Teknolojiyle

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

A

nkara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Hayvan Hastanesine
kazandırılan ileri teknoloji
bilgisayarlı tomografi cihazı, 9
Şubat 2022 tarihinde düzenlenen
törenle hizmete sunuldu.
Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Ankara Üniversitesinin, sadece
insan kaynağı yetiştirmediğini, aynı
zamanda rutin sağlık hizmetlerinde
de çok önemli bir fonksiyonu
yerine getirdiğini, Hayvan
Hastanesinin de Türkiye’nin en
iyi hayvan hastanelerinden birisi
olarak, kamuoyundan hep olumlu
tepkiler aldığını söyledi. Üst

yöneticinin en temel görevinin
devletin imkânlarıyla milletin
ihtiyaçlarını karşılamak
olduğunun altını çizen
Ünüvar, “Milletin ihtiyacı nedir?
Öğrenciyi iyi yetiştirmektir,
vatandaşı iyi tedavi etmektir,
vatandaşın hayvanını iyi tedavi
etmektir. Hayvan sevgisi bizim
medeniyetimizde olmazsa
olmazlardan bir tanesidir. Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Hastanesi de bu çerçevede
işini çok iyi yapıyor.” dedi.
Veteriner Fakültesi Cerrahi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Ali Bumin de Cerrahi Anabilim Dalı
olarak uzun zamandır kurdukları
hayalin bugün gerçek olduğunu söyledi.
Radyoloji ünitesinde son model
röntgen, her biri son model 6 adet
ultrason, MR cihazı ve yeni hizmete
alınan son model bilgisayarlı tomografi
cihazı ile hizmet verdiklerinin altını
çizen Bumin, bilgisayarlı tomografinin,
üzerindeki yazılımlar, kolonoskopi
özellikleri ve 3D tomografik özellikleri
ile çağın ötesinde bir cihaz olduğunu
vurguladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesinden

Dünya Sağlık Yöneticileri Günü

S

ağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi
Bölümü, “Sağlık Yöneticileri Günü”
çerçevesinde 17 Aralık 2021 tarihinde “Sağlık
Yönetimine Farklı Perspektiflerden Bakış” konulu
bir panel gerçekleştirdi. Panele Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Ankara
Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Atilla Aral ve Ankara Şehir Hastanesi CNN Ankara
Sağlık A.Ş. Genel Müdürü Uzm. Vahap Doğan
konuşmacı olarak katıldı.
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Erasmus İle Üniversitemize Gelen
Yabancı Öğrenciler İçin

Hoşgeldiniz Haftası

Ü

niversitemize 2021-2022
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Döneminde Erasmus+ Programı
çerçevesinde Almanya, İspanya,
Polonya, İtalya, Hırvatistan,
Romanya, Slovakya, Portekiz,
Fransa, Makedonya, Malezya ve
Macaristan’dan gelen 45 Erasmus
öğrencisi için 21-26 Şubat 2022
tarihleri arasında AB Eğitim
Programları Koordinatörlüğü ve
ESN Ankara Üniversitesi iş birliği
ile “Hoş geldiniz Haftası- Welcome
Week” düzenlendi.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da
etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle
sohbet etti. Etkinliğe AB Eğitim
Programları Kurumsal Koordinatörü
Prof. Dr. Özge Ülker, Öğretim
Görevlisi Canan Teke, Öğretim
Görevlisi Feza Sencer Cörtoğlu,
Bilgisayar İşletmeni Gül Gürlevik,
Bilgisayar İşletmeni Mustafa Eken,
ESN Ankara Üniversitesi Yönetim
Kurulu Üyeleri Bilge Mine
Özdemir, Doğan Mert Hüsrevoğlu,
Ali Haydar Demirbağ, Aybüke Sena
Dedeoğlu, Selen Çalışkan ve
Erasmus ile gelen öğrenciler katılım
sağladı.
Etkinlik çerçevesinde AB Eğitim
Programları Koordinatörlüğü
tarafından Erasmus öğrencilerine

18
Ankara
Üniversitesi

Bülteni

hediye paketleri verildi, Ankara
Üniversitesi tanıtımı yapıldı. AB
Eğitim Programları Kurumsal
Koordinatörü Prof. Dr. Özge
Ülker’in sunumunu takiben
öğrencilerin soruları yanıtlandı.
ESN Ankara Üniversitesinin
sunumunun ardından, güz
döneminde ATAUM’da Erasmus+
Programı kapsamında stajerlik
yapan Clara Pascual (İspanya),
Erasmus Solidarity Corps
kapsamında Üniversitemizde
bulunan Natalia Valdes (İspanya),
Ana Teresa (Portekiz) ve Elena
Gneri (İtalya) Ankara Üniversitesi
ve Türkiye tecrübelerini yeni gelen
öğrencilerle paylaştı. Etkinliğin
bitiminde öğrencilere bisiklet turu
ile Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi
gezdirildi.

Erasmus öğrencileri için 22 Şubat
2022 tarihinde Ankara Kalesi ve
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 23
Şubat 2022 tarihinde Kocatepe Camii
ve Anıtkabir, 24 Şubat 2022 tarihinde
Atakule, Botanik Park ve Kuğulu
Park gezileri düzenlendi.
Bu arada AB Eğitim Programları
Koordinatörlüğü, 24 Şubat 2022
tarihinde Beypazarı Meslek Yüksek
Okulu öğrencilerine yönelik
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj
Hareketliliği Çevrimiçi Bilgilendirme
Toplantısı yaptı. Beypazarı MYO’dan
Öğretim Görevlisi Hande Çabuk
Ercan, AB Eğitim Programları
Koordinatörlüğünden Mehmet
Sançar Ergen ve Mustafa Eken,
staj faaliyetine yönelik öğrencilere
sunum yaptı, öğrencilerin sorularını
yanıtladı.

ULUSLARARASILAŞMA

Asya Ülkelerinden
Konuk Öğrencilerimiz Var

G

üney Kore, Japonya, Rusya ve
Tayvan’dan gelen lisans ve
yüksek lisans öğrencileri,
Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğünün Uluslararası
Değişim Programı çerçevesinde
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar ile 24 Şubat 2022 tarihinde

Rektörlük Yönetim Kurulu
Salonunda bir araya geldi.
Üniversitemizin çeşitli lisans ve
yüksek lisans programlarında eğitim
almak için gelen değişim
öğrencilerimiz, derslerinin yanı sıra
bir yandan Türkçe öğrenirken bir
yandan da ülkemizi tanımaya

yönelik etkinliklere katılıyor.
Programa Prof. Dr. Necdet
Ünüvar’ın yanı sıra Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fener,
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
Doç. Dr. Aybey Moğulkoç ve
Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör.
Hayati Ecevit katıldı.

Prof. Dr. Onur Polat’ın Yürütücülüğünde Yapılan Proje Çerçevesindeki

Temel İlk Yardım Eğitimleri,
Pratik Uygulamalar ile Başladı

A

nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Polat’ın yürütücülüğünde yapılan
‘20Ö0230001’ numaralı öğrenci odaklı proje çerçevesinde Üniversitemiz
bünyesinde “Temel İlk Yardım” eğitimlerine başlandı. Proje “Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarafından 3. ve
4. Sınıf Öğrencileri ile Beraber Üniversite Bünyesindeki Fakülteler,
Yüksekokullar ve Vakıf Okullarında İlk Yardım Eğitiminin Planlanması”
adını taşıyor.
Temel İlk Yardım eğitimlerinin ilki, 5 Ocak 2022 tarihinde Tıp
Fakültesi Morfoloji Binası Pembe Salonda, proje yürütücüsü Prof. Dr.
Onur Polat, eğitmenler Öğr. Gör. Ayça Koca, Uzm. Dr. Serdar Gürler,
Dr. Ömer Yusuf Erdurmuş ve sertifikalı öğrencilerimiz Faruk Akkuş,
Şule Nur Polat, Alperen Özergin eşliğinde, eğitim almak isteyen Tıp
Fakültesinin farklı bölümlerinde görev yapan çalışanların katılımı ile
teorik eğitiminin ardından pratik uygulamalar yapılarak gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezinde
26-27 Ağustos 2021 ve 2-3 Eylül 2021 tarihlerinde sertifikalı “Temel
İlk Yardım Eğitimi” düzenlenmişti. Projede yer alarak Temel İlk Yardım
Eğitimine katılan ve Sağlık Bakanlığı onaylı “İlkyardımcı” sertifikası
almaya hak kazanan öğrencilerimize sertifikaları Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zehra Aycan ve Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri
tarafından verilmişti.
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Kanser Tedavisinde

Kemoterapi ve Aşıyı Birleştiren
Yeni Yöntem

A

nkara Üniversitesi Kanser
Araştırma Enstitüsü,
Enstitü Müdürü Hakan Akbulut
öncülüğünde, dünyada ilk kez
kansere karşı kemoterapi ile
aşının birleştirildiği tedavi
ürününü geliştirdi.
Geliştirdikleri yeni kanser
tedavi ürününün, yenilikçi,
dünyada ilk olma özelliğine
sahip, klinik çalışmaları da
Türkiye’de yapılması hedeflenen
ürünleri arasında olduğunu belirten
Prof. Dr. Hakan Akbulut, “Hem
kemoterapi hem de tedavi edici aşıyı
birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle
geliştirdik. Dünyada aşı ve ilaçlar
ayrı ayrı kullanılıyor ama bu şekilde
birlikte kullanıldığı tedavi yöntemi
ilk olacak.” ifadelerini kullandı.
Geliştirilen tedavide kemoterapinin
sadece tümör içine uygulandığını,
dolayısıyla yan etkisinin yok
denilecek kadar az olduğunu da
belirten Prof. Dr. Hakan Akbulut,
gönüllü kanser hastaları üzerinde
yürütülecek faz çalışmalarının uzun
süreç alacağını, başarılı olması

durumunda hastaların kullanımına
sunulacağını belirtti.
Prof. Dr. Akbulut, bir ilacın
geliştirilmesinin aynı zamanda ciddi
bir maliyet gerektirdiğine de dikkati
çekerek, “Üniversitelerin bu süreci
tek başına yürütmesi mümkün değil,
onun için mutlaka destek bulmak
gerekiyor. Artık ülkemizde de
özellikle ilaç sanayimiz bu konulara
ağırlık vermeye başladı. Bu tür
yenilikçi ürünleri desteklemeye
başladılar, bu da sevindirici bir
gelişme.” dedi.
Enstitünün diğer çalışmaları
hakkında da bilgi veren Prof. Dr.
Hakan Akbulut, Kanser Araştırma

Öğretim Üyemizden Yeni Kitap

Müslümden Çıktık Yola,
Matematikte Verdik Mola

A

nkara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Levent Özbek’in yeni kitabı “Müslümden Çıktık Yola Matematikte
Verdik Mola” adlı kitabı yayınlandı.
Levent Özbek kitabında, gündelik hayat ile uzmanlık alanı olan
matematik ve istatistiği edebi ve anlaşılır bir şekilde harmanlayarak hayata
dair bir anlatı koyuyor ortaya. Özbek, çocukluğundaki anılarının hayata
bakışını nasıl biçimlendirdiğini ilgi alanları ile bağlantı kurarak anlatıyor.
Anılar ve gözlemler ışığında yürüyen bu anlatı, Özbek’in toplumsal hayata
dair bakış açısını da gösteriyor. Şairane bir dille yazılan kitapta Özbek’in
şiirleri de yazılarına renk katıyor. Uzmanlık alanının yanı sıra psikiyatri,
edebiyat, müzik, felsefe ve politika konularıyla da ilgilenen Özbek bu
alanların hem dünya görüşünün biçimlenmesindeki rolüne hem de akademik
uğraşı olan matematik ve istatistik bilimi ile bağlantılarına değiniyor.
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Enstitüsünün, yapımı devam
eden yeni binasına gelecek yıl
taşınacağını, Enstitü bünyesinde
Kanser ve Enfeksiyon
Hastalıkları Merkezinin de
faaliyete geçirileceğini söyledi.
Prof. Dr. Akbulut, bu
çalışmaların Avrupa Birliği
projesi kapsamında Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının
desteğiyle sürdürüldüğünü
vurgulayarak şöyle dedi:
“Kanser ve Enfeksiyon
Hastalıkları Merkezi oluşturma
çalışmalarımız devam ediyor.
Şu anda laboratuvarları kurulma
aşamasında. Dört dörtlük
uluslararası standartlarda bir
merkez olacak. Kanser, enfeksiyon
hastalıkları ve ilerde karşımıza
çıkabilecek salgınlara karşı
daha hızlı hareket edebilmemizi
sağlayacak. Avrupa Birliği, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımızın
desteğiyle bu merkezimizi
kuruyoruz. Merkez, 2022 sonuna
kadar altyapısıyla birlikte faaliyete
geçmiş olacak.”

TOPLUMA KATKI-ETKİNLİKLER

Kanser Araştırma Enstitümüzce Geliştirilen

Covid-19 Aşısında
Faz-1 Çalışmaları Başladı

A

nkara Üniversitesi Kanser
Araştırma Enstitüsünce
geliştirilen ve TÜBİTAK Kovid-19
Platformu kapsamında desteklenen
adenoviral vektör tabanlı Kovid-19
aşısının insanlar üzerinde
deneneceği Faz-1 çalışmaları
başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından
Faz-1 klinik çalışma için onaylanan
adenoviral vektör tabanlı Kovid-19
aşısına yönelik, Ankara Şehir
Hastanesi Klinik Araştırma
Merkezinde basın toplantısı
düzenlendi. Aşıyı geliştiren Ankara
Üniversitesi Kanser Araştırma
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan
Akbulut, TÜBİTAK Kovid-19
Platformu kapsamında Mart
2020’de başladıkları çalışmalar
sonucunda aşının klinik safhaya
geçtiğini belirterek, “Aşımız
adenoviral vektör tabanlı bir aşı.
Mevcut aşılardan farkı ne? Şu anda
ülkemizde de dünyada da yaygın
kullanılan mRNA ve inaktif aşılar
var. Ayrıca benzer adenoviral vektör
aşılar da var. Bizim aşımız tasarımı
itibarıyla biraz daha yenilikçi
bir aşı. Yüksek teknoloji ürünü
adenoviral vektör aşısı. Böyle bir
aşının ülkemizde yapılabilmesi,
bu aşamaya getirilmesi bizler
için önemli.” dedi. Prof. Dr.
Hakan Akbulut, ağız ve burundan
uygulanabilecek aşıların, pandemiyi
bitirebileceğini dile getirdi.

El Sanatı Takılar
Temalı Anma Puluna

Uluslararası
Yarışmada
Üçüncülük

TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal da şu an
TURKOVAC’ın acil kullanım onayı
aldığını, VLP temelli aşının da Faz2’yi tamamladığını ve şu an Faz-2B
aşamasına ilişkin başvurusunun
değerlendirildiğini anımsattı.
Mandal, “TÜBİTAK Kovid-19
Platformu’nda 7 aşı adayımız vardı,
bunlardan 3’ü klinik aşamaya
gelen aşılarımızdı. Bunlardan
üçüncüsü olan adenoviral vektör
tabanlı aşımızın Faz-1 çalışmasına
başlanacak.” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz
da toplantıda yerli aşı üretiminin
Kovid-19 sürecinde ne kadar
önemli olduğunun görüldüğünü

vurgulayarak, aşının orta vadede
kullanıma girmesini ümit ettiklerini
söyledi.
Ankara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar
Öztürk ise “Çok ümitli olduğumuz,
yeni teknolojiye sahip, ortaya
çıkabilecek yeni varyantlara karşı
da etkili olmasını beklediğimiz bir
aşı. Ülkemiz için hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Basın toplantısında Ankara
Şehir Hastanesi Genel Hastane
Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Tıbbi
Mikrobiyoloji Kliniği Kovid-19
Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr.
Bedia Dinç ile aşı çalışmasının
sorumlu araştırmacısı Dr. Hürriyet
Ekmel Olcay da yer aldı.

2

020 Yılı Pul Emisyon Programı
kapsamında PTT AŞ olarak
“AKDENİZ 2021 (El Sanatı Takılar)”
konusunda tedavüle sunulan ve
Üniversitemiz Beypazarı Meslek
Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı
Tasarım Programından Öğr. Gör. Aliye Kurnaz’ın danışmanlığında
tasarlanan anma pulu, uluslararası alanda düzenlenen Akdeniz Posta
Birliği ‘EUROMED (El Sanatı Takılar) Posta Pulu 2021 Yarışması’nda
ülkemizi temsil ederek Akdeniz ülkeleri arasında 3. oldu.
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Ankara Üniversitesi Araştırmacıları Bir Araya Geldi

Araştırma Politikasını
Yeniden Belirliyoruz

Y

ükseköğretim Kurulunca
(YÖK) hayata geçirilen
Araştırma Odaklı Misyon
Farklılaşması Programı kapsamında
yeniden “Araştırma Üniversitesi”
seçilen ve yüksek düzey araştırma
performansı gösteren üniversiteler
arasında yer alan Ankara
Üniversitesi, araştırma politikasını
geliştirmek amacıyla 22-23 Ocak
2022 tarihlerinde arama/bulma
konferansı gerçekleştirdi.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
öncülüğünde, Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan
Orhan, Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Ali Sınağ, İletişim
Araştırmaları ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuran
Yıldız ve Müdür Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Beris Artan Özoran
tarafından hazırlanan arama/
bulma konferansı, fakülte, enstitü,
araştırma ve uygulama merkezi,
Teknokent, TTO Koordinatörlüğü
ve BAP Koordinatörlüğünden
akademisyenler ile araştırma
görevlilerinin katılımıyla Gölbaşı
Vilayetler Evinde düzenlendi.
Konferans öncesinde, Eğitim
Fakültesinden Prof. Dr. Ayşe Çakır
İlhan ve Doç. Dr. Ayşe Okvuran,
drama yöntemini kullanarak,
katılımcılara ısınma amaçlı çeşitli
egzersizler yaptırdı.
Rektör Ünüvar, drama
etkinliğinin ardından yaptığı
açış konuşmasında, Ankara
Üniversitesinin, “araştırma
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üniversitesi” kimliğini
güçlendirecek adımlar atması
gerektiğini ifade etti. Arama/bulma
konferansının da tam bu noktadan
hareketle düzenlendiğini kaydeden
Ünüvar, “Üniversitemizin araştırma
potansiyeli şüphesiz buradaki
hocalarımızla sınırlı değil ama
bazen öyle bir nokta yakalamanız
gerekir ki ancak bu kadar insanla bir
araya gelebilirsiniz.” dedi.
Bu konferansın bir başlangıç
olduğunu dile getiren Ünüvar,
bu nevi toplantıların devam
edeceğini kaydetti. Ünüvar, “Ben
bir araya gelmenin çok bereketli ve
değerli olduğuna inanan biriyim.
İnşallah toplantı, üniversitemizin
araştırma fonksiyonlarını, araştırma
üniversitesi kimliğini güçlendirecek
bir çalışma olur. Katılımcıların her
birinin fikri çok ama çok değerli.
Her bir fikir, her bir öneri, mutlaka
bizim ufkumuzu, yolumuzu
açacaktır.” ifadelerini kullandı.
Salonda bulunan herkesin
Ankara Üniversitesini bir adım daha

ileri götürme arzusunda olduğunu
aktaran Ünüvar, toplantıdan çok
önemli neticeler çıkacağı inancında
olduğunu sözlerine ekledi.
Arama/bulma konferansının
oturumlarında, her biri farklı
renkle adlandırılan masalara
oturan katılımcılar, “Araştırma
Politikası Oluşturma”,
“Araştırma Politikası İçin
Hedefler”, “Araştırma Politikası
İçin Stratejiler ve Anahtar
Göstergeler” ve “Araştırma
Politikası ve Hedeflerinin
Gerçekleştirilmesi” başlıkları
altında gerçekleştirilen
4 ayrı oturumda, Ankara
Üniversitesinin araştırma
politikasını geliştirmeye yönelik
atılacak adımları tartıştı. Gün
boyu devam eden oturumlarda
ortaya atılan fikir ve öneriler,
masalarda bulunan raportörler
tarafından not alındı.

ARAŞTIRMA
Üniversitemizden Astronomiye Önemli Katkı

Araştırmacılarımız
İki Ötegezegen Keşfetti

A

nkara Üniversitesi Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümü
araştırmacıları, Dünyadan 1336
ışık yılı uzaklıktaki Kepler-451
çift yıldız sisteminde iki gezegen
keşfetti.
Fen Fakültesi Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölümünden Araş.
Gör. Ekrem Murat Esmer, Doç.
Dr. Özgür Baştürk ve Prof. Dr.
Selim Osman Selam ile İstanbul
Üniversitesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr.
Üyesi Sinan Aliş tarafından
gerçekleştirilen bu araştırma
ülkemiz bilim insanları tarafından
gerçekleştirilen ikinci gezegen keşfi
niteliğini taşıyor.
Ankara Üniversitesi Kreiken
Rasathanesinde bulunan 80 cm
çaplı Prof. Dr. Berahitdin Albayrak
teleskobu, TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi’nin 1 m çaplı T100
teleskobu ve İstanbul Üniversitesi
Gözlemevi’nin Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Ulupınar
Gözlemevi yerleşkesinde bulunan
60 cm çaplı teleskobu ile elde
edilen ışık ölçüm gözlemlerinin

yanı sıra Kepler ve TESS uzay
teleskoplarının elde ettiği
gözlemler de kullanılarak yapılan
bu çalışmada, çift yıldızın tutulma
zamanlarının analiz edilmesi ile
Kepler-451 sisteminde daha önce
keşfedilmiş olan bir gezegene
ilave olarak Jüpiter benzeri iki adet
gezegenin daha varlığı tespit edildi.
Keşfedilen gezegenlerin çift yıldız
sistemi etrafındaki bir yıllarının
(yörünge dönemleri) 43 gün ve 1800
gün sürdüğü hesaplandı, önceden
keşfi yapılmış olan gezegenin
yörünge dönemi ise 406 gün olarak
güncellendi. Türk astronomlarca
keşfedilen bu yeni gezegenler 1.76
ve 1.6 Jüpiter kütlesine sahip gaz
devleri olup, sistemde 2015 yılında
keşfedilen gezegene benzer kütlede.
(1.86 Jüpiter kütlesi)
Araş. Gör. Ekrem Murat
Esmer’in doktora tez çalışması
kapsamında incelenen çift
yıldız sistemlerinden biri olan
Kepler-451 sistemi, yaklaşık
29300 oC yüzey sıcaklığına sahip
altcüce türü bir yıldız ile 2580 oC
yüzey sıcaklığındaki cüce türü

bir yıldızdan oluştuğu belirtilirken
bu sistemde görülen tutulmaların
zamanındaki değişimler kullanılarak
gezegenlerin keşifleri gerçekleştirildiği
ifade edildi. Yapılan çalışmada,
toplamda üç gezegen barındıran
bu sistemin kararlı yörüngelerde
dolandıkları da tespit edildi.
Bu keşiflerin, çift yıldız sistemleri
etrafında tutulma zamanlamasıyla
keşfedilmiş 21. ve 22. gezegen olması
bakımından da önemli olduğunu
söyleyen araştırmacılar; “Ayrıca,
Kepler-451, Kepler-47’den sonra
etrafında ikiden fazla gezegen
keşfedilen ikinci çift yıldız sistemi
olmuştur. Çalışma, TÜBİTAK
tarafından Doç. Dr. Özgür Baştürk
yürütücülüğünde sürdürülen 118F042
numaralı, “Zamanlama Yöntemiyle
Ötegezegen Keşfi” başlıklı 1001
AR-GE Projesi kapsamında
desteklenmektedir.” dedi.
Kepler-451 sistemindeki
gezegenlerin keşfinin açıklandığı
bilimsel makale Oxford Üniversitesi
Yayınları tarafından basılan “Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society” dergisinde de yayınlandı.

Ankara
Üniversitesi

Bülteni

23

Epileptik Yapısal Bozukluklar
Yapay Zeka İle Teşhis Edilecek

C

umhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi ile Ankara
Üniversitesi arasında, epileptik
yapısal bozuklukların yapay zeka
ile teşhisine yönelik geliştirilen
sistemin kullanımına ilişkin
protokol imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali
Taha Koç, Millet Kütüphanesi’ndeki
imza töreninde, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları
2021-2025 yıllarını kapsayan strateji
dokümanında, özellikle yapay zeka
alanındaki istihdamın ve projelerin
sayısının artırılması konusunda bir
hedef koyduklarını, bu kapsamda
2025 yılına kadar 10 bin lisans üstü
öğrenci yetiştirmeyi hedeflediklerini
belirtti. Yetiştirilen öğrencilerin bir
projede çalışması gerektiğini ifade
eden Koç, “2030 yılında 13 trilyon
dolarlık ekonomiye hükmedecek
yapay zekada Türkiye’nin de bir
söylemesi gereken sözü var” dedi.
Koç, şöyle devam etti:
“Nasıl ki Sayın
Cumhurbaşkanımız sürekli
‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorsa,
biz de yapay zekanın bütün
ülkeler tarafından geliştirilip
kullanılması gerektiğine inanıyoruz.
Akademisyenlerimizle yapmış
olduğumuz bu projelerle inşallah
bu hedeflere de ulaşmış olacağız.
Protokolün hem ofisimize
hem üniversitemize hem de
akademisyenlerimize hayırlı
olmasını diliyorum.”
Tıpta doğru tedavinin çok
önemli olduğunu, doğru tedavinin
en önemli ayağının ise doğru teşhis
olduğunu vurgulayan Ankara
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Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Ünüvar da “Doğru teşhis
için de hekimlerimizin, diğer
sağlık çalışanlarımızın yetkin
bilgi birikimi, tecrübesi çok
çok önemli ama bunlar sadece
yeterli olmayabilir. Aynı zamanda
teknolojiden de istifa etmek
gerekebilir. Günümüzün teknoloji
çağı olduğunu düşünürsek ve de
teknolojik gelişmelerin en fazla
kullanım alanının sağlık alanı
olduğunu düşünürsek her bir
teknolojik adımın mutlaka sağlıkla
ilişkili bir yönünün olduğunu
rahatlıkla görebiliriz. Yapay zeka
kullanımı ve diğer teknolojik
enstrümanların kullanımı bu
çerçevede son derece önemli”
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi ile yapay
zekanın doğru teşhis ve tedavide
kullanımı amacıyla bir protokol
imzaladıklarının altını çizen Ünüvar,
şöyle devam etti:
“Ankara Üniversitesi bu nevi
konulara hem kafa yoran hem gönül
veren hem de ciddi mesai sarf eden
bir kurum. Ankara Üniversitesi
Akıllı Sistemler ve Teknolojiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi bu

protokolde asıl yürütücülerden birisi
olacak ama sağlık birimlerimiz
de çok etkili olacak. İnşallah
atacağımız imzalar neticesinde
yürürlüğe girecek protokolle hem
devletimiz hem de milletimiz bu
protokolün neticelerinden sağlık
açısından ve teknolojik gelişmeler
açısından fazlasıyla istifa edecektir.”
Protokolle; Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi
tarafından geliştirilmekte olan
“Beyin MR Görüntülerinden
Epilepsiye Neden Olan
Hipokampal Skleroz Gibi
Epileptik Yapısal Bozuklukların,
Beyin Tümörlerinde WHO
Derecelerinin ve/veya
Moleküler Alt Tiplerinin
Yapay Zekâ Tabanlı Tespit ve
Uyarı Sistemi”, test amaçlı
olarak Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanelerine
kurulacak. Sistemin
geliştirilmesi sürecinde; veri
sağlama, etiketleme, sonuçları
analiz etme konularında hastane
doktorları veya Tıp Fakültesi
öğretim elemanları projeye katkı
sağlayacak.

İŞ BİRLİKLERİ
Ankara Valiliği ve Ankara Üniversitesi İş Birliğiyle

Liseli Gençlere “Algoritmik
Programlama Eğitimi” Verilecek

G

ençlerin yazılım yeteneğini
keşfederek bu alandaki
yeterliliklerini profesyoneller
rehberliğinde geliştirmeyi, gençlere
girişim ekosistemini tanıtmayı ve
girişimcilik eğitimleri sonunda
sürdürülebilir bir stratejik kariyer
planı hazırlamayı amaçlayan proje
için Ankara Valiliği ile Ankara
Üniversitesi arasında, “Liselilerarası
Algoritmik Programlama Projesi
İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Rektörlük Senato Salonunda
15 Şubat 2022 tarihinde
gerçekleştirilen protokolü Ankara
Valisi Vasip Şahin ile Rektörümüz
Prof. Dr. Necdet Ünüvar imzaladı.
Ankara Üniversitesinin,
tecrübesiyle projenin
uygulanmasında çok yardımcı
olacağını düşünerek bu adımı
Ankara Üniversitesi ile attıklarını
belirten Ankara Valisi Vasip Şahin,
“İlk etapta baktığımızda projenin
kapasitesi küçük gibi görünse de bu
bizim için çok önemli bir proje.”
dedi.
Ankara Valiliği olarak bu tür
iş birliklerini çok önemsediklerini
belirten Şahin, “Gençlerimizin
özellikle kendi dönemleri ve
kendilerinden sonraki nesillerin
hazırlanması anlamında da
yapabilecekleri hizmetlere katkı
olması bakımından önemli bir proje.
İnşallah lise öğrencilerimiz bu işten
istifade edecektir. İlk etapta 100
kişi görünüyor ama bu 100 kişi bir

Ankara Valiliğinin koordinatörlüğünde yürütülecek proje kapsamında,
“Temel Bilgisayar Bilimi ve Algoritma Etkinliği”, “Yazılım ve
Programlama Eğitim Modülü”, “İş Yerinde Gezi ve GözIem Günleri”,
“Yazılım Kampları” ile “Gelecek Tahayyülü ve Girişimcilik Eğitimleri”
gerçekleştirilecek. Projeye katılacak öğrencilerin seçimleri, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümünün akademik, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığının teknik danışmanlığında yürütülecek.
müddet sonra binlere, on binlere
ulaşacaktır. Ben emeği geçenlere
çok teşekkür ediyor, projede bize
yön ve yol gösterecek hocalarıma
da şimdiden şükranlarımızı
sunuyorum.” dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da içinde
bulunduğumuz çağın birçok sıfatla
nitelendirildiğini ancak en önemli
sıfatının “Teknoloji çağı” olduğunu
dile getirerek, “Teknoloji dediğimiz
zaman da aklımıza yazılım ve
teknolojiyle ilgili enstrümanlar

geliyor. Özellikle gençlerimizin,
çocuklarımızın faydalı işlerle
meşgul olmasını, ülkemiz için güzel
şeyler üretmesini arzu ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Ankara Üniversitesi olarak bu
projeye destek vermenin Ankara
Üniversitesinin misyonuyla da
yakından ilişkili olduğunu da
belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
“Bu projenin kâğıt üzerinde
kalmayacağını ve çok gelişeceğini,
daha başka alanlara da sirayet
edeceğini düşünüyorum.” dedi.
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Ankara Kalkınma Ajansı ile Birlikte

Çiftçileri Yenilikçi Teknolojilerle
Buluşturuyoruz

A

nkara Üniversitesi ile Ankara
Kalkınma Ajansı arasında,
çiftçilerin yenilikçi ve akıllı
teknolojilerle buluşturulması
ve Başkent’in tarım ve gıda
teknolojileri alanında Türkiye’nin
üretim merkezi haline getirilmesi
hedefiyle iş birliği protokolü
imzalandı. Rektörlük Senato
Salonunda 7 Şubat 2022 tarihinde
gerçekleştirilen protokolü
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet

Ünüvar ile Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik
imzaladı.
“Tarım ve Gıda Hızlandırıcı
Programı”nı Ankara Kalkınma
Ajansı ile Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesinin birlikte
yürüteceğini söyleyen Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, bu çerçevede,
Ziraat Fakültesinin Haymana, Ayaş,
Kalecik ve Eskişehir Çifteler’de
bulunan araştırma ve uygulama

Proje ile Ankara’nın tarım ve gıda teknolojileri alanında Türkiye’nin
üretim merkezi haline getirilmesi, yenilikçi ve akıllı teknolojilerin
entegre edildiği küresel tarım ve gıda üretimi trendinin takip
edilmesi, tarım ve gıdaya yönelik teknolojik çözümlerin Ankara’da
üretilerek hem ulusal hem de yurt dışı pazarlarına sunulması,
güncel ve akıllı teknolojik çözümlerin tarımsal üretimde ve
gıda sanayiinde kullanımının yaygınlaştırılması, tarımda ve gıda
sanayiinde verimlilik ve katma değerin artırılması, birincil tarımın
akıllı tarım gibi uygulamalarla yaygınlaşması hedefleniyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, proje çerçevesinde, start-up
firmalarına yönelik geliştirilecek tarım ve gıda Ar-Ge’si eğitimleri
verecek. Ayrıca, teknik değerlendirme neticesinde seçilmiş
çözüm fikirlerinin denemeleri, Ziraat Fakültesinin Haymana, Ayaş,
Kalecik ve Eskişehir Çifteler ilçelerinde bulunan araştırma ve
uygulama çiftliklerinde gerçekleştirilecek.

çiftliklerinde önemli birtakım
çalışmalar yapılacağını kaydetti.
Ünüvar, “Ankara Kalkınma Ajansı
ile çalışmalarımız sadece bunlarla da
sınırlı değil. Çok iyi bir diyaloğumuz
var. Pek çok sektörel iş birliklerimiz
de olacak. Bundan sonraki dönem
için de bunu bir başlangıç kabul
ediyoruz. İnşallah bundan sonra da
benzer adımları atacağız.” dedi.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Cahit Çelik de “Tarım
ve Gıda Hızlandırıcı Programı”
kapsamında, çiftçiler ile gıda ve
tarım alanında çalışan teknoloji
firmalarını bir araya getirmeyi
amaçladıklarını kaydetti.
Ankara Kalkınma Ajansının,
Ankara’da gelişme potansiyeli olan
5 sektörden birisi olarak tarım ve
gıdayı öngördüğünün altını çizen
Çelik, “Özellikle pandemiyle
beraber tarım ve gıdanın ne kadar
önemli olduğunu hepimiz müşahede
ettik. Ankara’nın sadece kendi
nüfusu bile yaklaşık 6 milyon. Bu
nüfusu besleyecek tarıma dayalı
gıda üreten firmalara ihtiyacımızın
olduğu bir gerçek.” ifadelerini
kullandı.

Salon Okçuluğunda
Birincilik ve Dördüncülük

O

kçuluk sporcularımız, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 21-24 Şubat 2022
tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen 21’inci Üniversitelerarası Salon Okçuluk Şampiyonasında
önemli dereceler elde etti. 30 üniversiteden 300’e yakın sporcunun mücadele ettiği
şampiyonada “Klasik Yay Kadın Takımı” birinci, “Klasik Yay Erkek Takımı” da dördüncü oldu.
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Ankara Üniversitesi ile Devlet Arşivleri Arasında

Bilgi ve Belge Yönetimi İş Birliği

C

umhurbaşkanlığı Devlet
Arşivleri Başkanlığı ile Ankara
Üniversitesi arasında, “Bilgi ve
Belge Yönetimi” alanında kurumsal
iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Yönetim Kurulu
Salonunda 31 Ocak 2022 tarihinde
gerçekleştirilen protokolü Devlet
Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur
Ünal ile Rektörümüz Prof. Dr.
Necdet Ünüvar imzaladı.
Devlet Arşivleri Başkanı Prof.
Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanlığının,
sahip olduğu tecrübeli kadroyla,
özellikle 1980’lerden itibaren
yoğun bir çalışma ile Osmanlı
arşivi tasnif sürecini hemen hemen
tamamlama aşamasına getirdiğini
ancak akademinin çalışmalarına
da ihtiyaçları olduğunu dile
getirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü ile hep
yakın ilişki içerisinde olduklarını

vurgulayan Ünal, “Bu vesileyle,
bugün Sayın Rektörümüzün
himayelerinde tekrar bir arşivler
arası iş birliği ve ortak çalışma
protokolü imzalıyoruz. Bu sadece
bilgi alışverişinden öte birtakım
eğitim boyutunu da içeren
bir protokoldür. Bu anlamda
baktığımızda, özellikle 20. yüzyılda
gelişmeye başlayan arşivlerin eğitim
boyutunu da en canlı şekilde ortaya
koyacak birçok çalışmaya vesile
olacaktır.” dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da
arşivin bir milletin en önemli
dokümanlarından olduğunu dile
getirerek, “Arşiv çok önemlidir.
Arşive ecdadımız da çok büyük
önem vermiştir. Tarihe düşen bir
izimiz varsa o izimizi arşivlerden
izleyerek bulabiliyoruz.” diye
konuştu.
DTCF’nin çok güçlü bir Bilgi
ve Belge Yönetimi Bölümüne sahip

olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle
devam etti:
“Bizdeki bilgi birikimi ile
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Başkanlığının icra kabiliyetini
bir araya getiren bir protokol
imzalayacağız. İnşallah bu
protokolle ülkemize, milletimize
güzel bir hizmet yapacağımızı da
umut ediyoruz.”
F Bilgi ve
Protokol, DTC
i Bölümü’nün
Belge Yönetim
a,
a giren konulard
çalışma alanın
m
ti
re
itim ve öğ
öğrencilerin eğ
kazandıkları
dönemlerinde
deneyimlerini
teorik bilgi ve
ki
aksadıyla mesle
pekiştirmek m
alarına; ayrıca
uygulama yapm
faaliyet
her iki kurumun
nularda
alanına giren ko
, rehberlik ve
eğitim, öğretim
lerde iş birliği
kültürel etkinlik
.
anak sağlayacak
yapılmasına ol

Kadın Kuaförü
Öğrencilerin Hizmetinde
ağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığımız, “Erkek Kuaförü”
S
Çölyak Hastaları
hizmetinin ardından “Kadın Kuaförü”
hizmetini de hayata geçirdi.
İçin Özel Menü
Kadın öğrencilerin merakla beklediği
ve Türkiye’deki üniversitelerde ilk olma
özelliği taşıyan kuaför hizmeti, Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız
binasında veriliyor. Randevular, sks.
ankara.edu.tr/randevu adresi üzerinden
alınacak kayıtlara göre oluşturuluyor.

A

nkara Üniversitesi, Türkiye’deki üniversitelerde bir
ilk olarak çölyak hastalığı bulunan öğrencileri için özel
menü hizmetine başladı. Özel menüden yararlanmak isteyen
öğrenciler, daha önceden adlarını yazdırarak bu hizmeti
alabiliyor. Çölyak menü hizmeti, çölyak hastalığı bulunan
öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Ankara Üniversitesi TÖMER’den

Kamu Denetçiliği Kurumu
Çalışanlarına Yabancı Dil Eğitimi

T

ürkiye Büyük Millet Meclisi
Kamu Denetçiliği Kurumu
(KDK) ile Ankara Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama
ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
arasında, yabancı dil eğitimine
yönelik iş birliği protokolü
imzalandı. Rektörlükte 15 Şubat
2022 tarihinde gerçekleştirilen
protokolü Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç ile Rektörümüz Prof. Dr.
Necdet Ünüvar imzaladı.
Kamu Başdenetçisi
Şeref Malkoç, KDK olarak
üniversitelerin bilimsel
çalışmalarından, gayretlerinden
faydalanarak kurumun anlayışını

yenilemeyi, zihnini dönüştürmeyi
hedeflediklerini belirterek, “Bu
anlamda sürekli eğitim yapıyoruz.
Burada imzalayacağımız
protokolle de Ankara Üniversitesi
TÖMER ile beraber bu faaliyeti
de pekiştireceğiz. Biz Ankara
Üniversitesinden sadece dil
konusunda değil, diğer konularda da
faydalanmayı çok istiyoruz.” dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
da Türkiye’nin en önemli
kurumlarından KDK ile Ankara
Üniversitesi arasında imzalanan
protokolü bir başlangıç olarak kabul
ettiklerini dile getirdi.

ı, TÖMER’in
KDK çalışanlar
kurslarından
çeşitli dillerdeki
ak.
mli yararlanac
yüzde 40 indiri

Eğitim kurumlarının tek
görevinin öğrenci yetiştirmek
olmadığını, üniversitelerin
özellikle topluma karşı da çok
ciddi sorumlulukları bulunduğunu
kaydeden Ünüvar, “Bugün, topluma
karşı duyduğumuz mesuliyet ile
eğitim müktesebatımızı bir araya
getiren bir protokol imzalayacağız.
Bu protokol, TÖMER tarafından
verilecek yabancı dil eğitimini
kapsıyor. İnşallah bunu zamanla
diğer alanlarda da genişletmek
istiyoruz.” dedi.

Fen Fakültesi ile Özel Çankaya Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu-Fen ve
Teknoloji Lisesi Arasında

Bilimsel İş Birliği

A

nkara Üniversitesi Fen Fakültesi ile Özel
Çankaya Bahçeşehir Koleji 50.Yıl AnadoluFen ve Teknoloji Lisesi arasında, Fizik Bölümünün
çalışma alanlarına yönelik iş birliği protokolü
imzalandı. Protokolü, 4 Ocak 2022 tarihinde Fen
Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu ve Özel
Çankaya Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu-Fen
ve Teknoloji Lisesi Müdürü Neslihan Demirkıran
imzaladı.
Protokol çerçevesinde Özel Çankaya Bahçeşehir
Koleji 50.Yıl Anadolu-Fen ve Teknoloji Lisesinin
seçilen öğrencilerine robotik, kodlama, mekatronik,
biyomühendislik, malzeme bilimi ve yenilenebilir
enerji konularında bilimsel çalışmalara yönelik
bilgilendirme, laboratuvar ve seminer yapılacak
ve gerekli bilimsel danışmanlık yapılacak. Fizik
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Bölümü tarafından uygun görülen konu, yer,
zaman ve şartlarda öğretim elemanları tarafından
öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme yapılacak.
Lise öğrencilerinin meslek seçimlerine destek olmak
amacıyla Ankara Üniversitesine tanıtım ziyaretleri
düzenlenecek. Öğrencilerin bireysel ve grup halinde
hazırlayacakları proje ve seminer çalışmaları için
yüksek öğretim kurumlarının laboratuvar ve bilgisayar
gibi imkanlarından en verimli şekilde yararlanmalarına
yönelik iş birliği yapılacak. İstenilmesi halinde “Bilim
Danışma Kurulu” oluşturulacak.

İŞ BİRLİKLERİ-ETKİNLİKLER

Ankara Üniversitesi TÖMER’den

SGK ile İş Birliği Protokolü

A

nkara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TÖMER) ile
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Başkanlığı, SGK çalışanlarına
yabancı dil eğitimi verilmesine
yönelik iş birliği protokolü imzaladı.
Rektörlük Yönetim Kurulu
Salonunda 15 Şubat 2022 tarihinde

düzenlenen törende protokolü
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Necdet Ünüvar ile SGK Başkanı
Cevdet Ceylan imzaladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, SGK Başkanlığının
Ankara Üniversitesi TÖMER’i
tercih etmesinin tesadüfi
olmadığını, Ankara Üniversitesi

TÖMER’in Türkiye’de uluslararası
akreditasyona sahip tek Türkçe
ve yabancı diller öğretim merkezi
olduğunu vurguladı.
SGK Başkanı Cevdet Ceylan
da Ankara Üniversitesi TÖMER’le
yapılan iş birliğini başka alanlarda
da devam ettirme arzusunda
olduklarını dile getirdi.

Hizmet İçi Eğitim Programları

Ü

niversitemiz Hizmet İçi Eğitim
Koordinatörlüğü çalışmaları
devam ediyor.
Sekreterler İçin Temel Eğitim
Programı
Çalışmalar çerçevesinde 2030 Aralık 2021 tarihleri arasında
“Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim
Programı” düzenlendi. Programda
Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler
“Protokol ve Görgü Kuralları”, Doç.
Dr. Selen Demirtaş Zorbaz “Öfke
ve Stres Yönetimi”, Arş. Gör. Burcu
Toptaş “Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri”, Arş. Gör. Çağla
Erdoğan ile Öğr. Gör. Fatma Betül
Damar Çıtak “Mobbing Nedir? Ne
Değildir?”, Öğr. Gör. Fulya Akbuğa
“Etkili İletişim”, Öğr. Gör. Hayri
Çelebi “Beden Dili”, Burcu Yılmaz
“Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi”,
Azime Kılıçgil “Öğrenci İşleri ile
İlgili Mevzuat” ve Arife Türkkan ile
Özlem Öner ise “Personel İşleri ile
İlgili Mevzuat” dersini anlattı.
İngilizce Eğitimleri
Hizmet İçi Eğitim
Koordinatörlüğünün çalışmaları
çerçevesinde Kasım 2021’de

başlanan İngilizce eğitimleri Ocak
2022 ayına kadar sürdü. Çoğunluğu
akşam saatlerinde düzenlenen
eğitim programları 7 grubu “YDS
Hazırlık Sınavı Eğitimi” ve 12
grubu da “Konuşma Eğitimleri”
olmak üzere toplam 19 farklı gruba
yönelik olarak düzenlendi. Çevrim
içi düzenlenen eğitim programında,
Üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksekokulu öğretim görevlileri
Ali Parmaksız, Halim Eden, Orhan
Çayır, Hatice Yıldırım Aydın, Haluk
Çakır, Dr. Şenol Deniz, Yüksel
Tuna, Dr. Şermin Vardal Ocaklı,
Gökhan Özbiçici, Buket Kasap,
Hülya Saygılı, Nursen Akçay ve
Esra Şengül görev aldı.
Temel Bilgisayar Kullanımı
Eğitim Programı
Eğitimler çerçevesinde
Üniversitemiz idari personeli için
6-7 Ocak 2022 tarihleri arasında
ve farklı bir grup için de 13-14
Ocak 2022 tarihleri arasında
“Temel Bilgisayar Kullanımı
Eğitim Programı” düzenlendi.
27 personelin katıldığı ve yüz
yüze bilgisayar başında verilen

eğitimde Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr.
Gülgün Afacan Adanır ile BEYAS
Koordinatörlüğünden Emre Akbaş
eğitim görevlisi olarak yer aldı.
Gölbaşı Yerleşkesi Çalışanları
İçin Seminerler
Üniversitemiz Spor Bilimleri
Fakültesinin, idari personeli için bir
temel eğitim programı düzenlenmesi
talebi üzerine tüm Gölbaşı Yerleşkesi
çalışanlarına yönelik olarak “Etkili
İletişim”, “Protokol Kuralları”,
“Beden Dili”, “Resmi Yazışma
Kuralları”, “Öfke ve Stres Yönetimi”,
“Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri”, “Mobbing” ve “Personel
ve Öğrenci İşleri ile İlgili Mevzuat”
konularından oluşan bir seminer
programı hazırlanmasına karar
verildi. İlk etapta 9 Şubat 2022
tarihinde çevrim içi düzenlenen ve
14 personelimizin katıldığı “Etkili
İletişim ve Güzel Konuşma Semineri”
Üniversitemiz Basın ve Halkla
İlişkiler Biriminden Öğr. Gör. Fulya
Akbuğa tarafından verildi. Seminer
programının her ay düzenlenmesi
planlanıyor.

Ankara
Üniversitesi

Bülteni

29

Ankara
Üniversitesinde
Geliştirilen İlaç
Kamuoyuna Tanıtıldı

K

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) geliştirilen ve Sağlık
Bakanlığınca ‘Ankükolin’ ismiyle
ruhsatlandırılan ilaç, 20 Ocak 2022
tarihinde düzenlenen toplantıyla
kamuoyuna tanıtıldı.
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın
katılımıyla gerçekleşen programa,
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Özlem Küçük ile
akademisyenler katıldı.
“Düşmeyen Tansiyon
Hastalarının Teşhis Umudu
Olacak”
Uzun süredir üzerinde çalışılan
ilaç geliştirme çalışmalarının
sonuçlandığını ifade eden Ünüvar,
“İlaç ‘Ankükolin’ adıyla Sağlık
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Bakanlığı tarafından ruhsatlandı.
Bu ilaç özellikle paratiroid
adenomlarında (kandaki kalsiyum
oranının yüksekliğine neden
olan iyi huylu tümör) kullanılan
radyoizotoptur (kemoterapide,
kanser tedavisinde, yaş tayininde,
metabolizma bozukluklarının
araştırılmasında kullanılır).
Paratiroid adenomları normal
görüntüleme cihazlarıyla tespit
edilemez. Onun için radyoaktif bir
maddeye ihtiyaç duyulur. İhtiyaç
duyulan radyoaktif maddeyi
Ankükolin adıyla ürettik. Nükleer
Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Özlem Küçük
başkanlığında araştırma ekibimiz
uzun bir süredir çalışıyordu.
Çalışmaları çok başarılı oldu.
Piyasada kullanılabilecek. Bu
görüntülemelerle özellikle
düşmeyen tansiyon hastalarının
teşhis umudu olacak. Ankükolin,
Ankara Üniversitesi bünyesindeki
ilk ruhsat alan ilaç konumundadır.”
dedi.

“İlaç ve Aşı Geliştirme
Çalışmalarına Çok Önem
Veriyoruz”
Ankara Üniversitesi olarak ilaç,
aşı geliştirme çalışmalarına çok
önem verdiklerini kaydeden Ünüvar,
“Malumunuz Covid-19 sürecinde
de gerek aşı çalışmaları ve üretim,
gerekse ilaç üretimi ile ilgili 4 ayrı
çalışmamız vardı. Prof. Dr. Özlem
Küçük’ün çalışması da bizim için
gerçekten umut kaynağı oldu. Diğer
çalışmalarımız için de teşvik edici
bir unsur.” diye konuştu.
“2015’ten Beri Çalışıyoruz”
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem
Küçük de 2015 yılından bu yana
çalışmalarını sürdürdüklerini
söyledi. Eczacıbaşı Monrol ile
yaptıkları anlaşma gereği aynı
zamanda TÜBİTAK projeleri de
yürüttüklerini ifade eden Küçük
şunları kaydetti:
“Biz burada hem de eğitim
veriyoruz ve bir referans
merkeziyiz. Örneğin, bir kalp
hastasında damarsal değişiklikler
ortaya çıkmadan hücresel düzeyde
değişikliği görüntüleyebiliyoruz.
Ruhsatlanan ‘Ankükolin’ ilacının
asıl önemi; özellikle kalsiyum
yüksekliği, dirençli tansiyonu ya da
tekrarlayan böbrek taşı, düzelmeyen
kemik erimesi ve buna bağlı
bozuklukları olan ve özellikle sebebi
açıklanamayan durumlarda bu
görüntüleme yöntemini öneriyoruz.
Özellikle diğer görüntüleme

ARAŞTIRMA-ETKİNLİKLER

Engelliler Günü
Fotoğraf Sergisi
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Ü

yöntemleri ile tanı konulamamışsa
hastalar açısından oldukça
yararlıdır. Çok kısa yarı ömürlü
radyoaktivite ilacı üretiyoruz
ama bunu hastada uygulamamız
lazım. Görüntülemek için çok ileri
teknolojide makinelere ihtiyacımız
var. Bunun üzerine PET-MR aldık.
PET-MR ünitesinden dünyada
3 tane var. Hücresel düzeyde
çok dikey görüntüler alabiliyor.
En önemli avantajı hücresel
görüntülemeyle MR görüntüsünü
üst üste getirebildiği için çok
daha derin ve lezyonları erken
dönemde görüntüleyebiliyorsunuz.
Merkezimizin asıl önemli özelliği
de PET/BT VE PET/MR’ın
bir arada olmasıdır. Doğrudan
burada üretilip buraya geldiği için
hastalara tüm görüntülemeler aynı
anda yapılabiliyor.”

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

niversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 3 Aralık “Dünya
Engelliler Günü” nedeniyle öğrencilere farkındalık kazandırmak
amacıyla Ortez ve Protez Bölümünün katkılarıyla “Kapsayıcı Çevrede
Hayatın İçinde” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide dış organ kaybı
yaşayan ve protez kullanan iş insanı, sporcu, öğrenci gibi yaşamın her
alanında engel tanımayan, bağımsız olarak hayatını sürdüren, aktif ve
başarılı insanların resmedildiği fotoğraflar yer aldı. Bir hafta Sağlık
Bilimleri Fakültesi fuayesinde sergilenen fotoğraflara öğrenciler, akademik
ve idari personel büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf sergisi sonunda sergiye
katılan ziyaretçilere, engellilik konusunda farkındalık anketi uygulandı.
Buna göre, fotoğraf sergisinin ziyaretçilerin özellikle organ ve işlev
kaybı konusunda farkındalıklarının yükselmesini sağladığı anlaşıldı.
Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci
Topluluğu “ANKÜBEST” tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle,
farkındalık geliştirme amacıyla “Intouchables” adlı film gösterimi
Fakültenin 75. Yıl Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

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

Aylık yayımlanmaktadır.
(Bu sayıda, Ocak-Şubat 2022
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
15 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: 21 Mart 2022
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Güneş Meydanında
Kartopu Savaşı

A

nkara Üniversiteliler,
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının ara tatil döneminde,
Ankara Üniversitelileri bir araya
getirmek amacıyla düzenlediği
“kartopu savaşında” buluştu. Bu
yıl ilki düzenlenen ‘kartopu savaşı’
etkinliğine, öğrencilerin yanı sıra
öğretim üyeleri ve idari personel de
katıldı. Etkinlikte, katılımcılara salep,
çay ve tatlı ikram edildi. Öğrenciler,
halaylar çekerek, çeşitli oyunlar
oynadı, birbirlerine kar topu attı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı
etkinlikte öğrenciler, keyifli anlar
yaşadı. Etkinlik alanına gelen Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet
Ünüvar da öğrencilerle kartopu
oynadı.
Rektör Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, “Kar uzun süredir yolunu
beklediğimiz bir şeydi. Geçen
haftadan beridir Ankara’ya çok
güzel kar yağdı. Güneş Meydanı
bizim en değerli meydanımızdır.
Öğrencilerimizle en çok

buluştuğumuz ortak alanımız.
Birçok etkinliğimizi burada
yapıyoruz. Burada çok güzel
bir kar platformu oluştu. Biz de
bunu değerlendirmek istedik ve
öğrencilerimizle kar topu savaşı
yaptık. Savaşın her türlüsü kötüdür;
ancak kartopu savaşı hariç. Bizim
çocukluğumuzdan beri geleneksel
hale gelen bir oyunumuzdur.
İnşallah geleneksel hale gelir; ancak
bunun için sürekli kar yağması
lazım.” dedi.

Kaybettiğimiz
Ankara Üniversiteliler

Ü

niversitemizin 1987-1992 yılları arasında
Rektörlüğünü yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi
emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Serin, Fen
Fakültesi önceki dekanlarından Prof. Dr. Sevinç Karol,
Prof. Dr. A.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi
Osman Ketenoğlu
Necdet Serin
Sevinç Karol
Prof. Dr. Ali Osman Ketenoğlu, Hukuk Fakültesi önceki
dekanlarından Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, Siyasal
Bilgiler Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer
Bulutay, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Erdal Erdem ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi
Ahmet Rüştü Bayar vefat etti.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Kaybettiğimiz hocalarımıza ve öğrencimize Allah’tan
Erdal
Erdem
Tuncer
Bulutay
Uğur
Alacakaptan
rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

