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Ankara Üniversitesinde
23 Nisan Coşkusu
Cumhuriyetin ilk üniversitesi 

olan Ankara Üniversitesi, millî 
iradenin temsil edildiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 
açılışının 102. yıl dönümünü coşku 
dolu bir törenle kutladı.

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde 
23 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen program, Ankara 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel 
Okullarından kalabalık bir öğrenci 
ve veli grubunun katıldığı Ulusal 
Egemenlik Korteji ile başladı. 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar’ın ellerinde 
bayraklarla en önde yer aldığı 
kortej, okul bandosunun çaldığı 
marşlar eşliğinde Fen Fakültesi 
önünden Güneş Meydanı’na kadar 
sürdü. Kortej, meydanda toplanan 
kalabalık tarafından coşkuyla 
karşılandı.

Sunuculuğunu öğrencilerin 
yaptığı program, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, sergilenen halk oyunları, 
çeşitli dans gösterileri ve oratoryo 
ile devam etti. Programda 
öğrenciler, birbirinden güzel şiirler, 
şarkılar ve marşlar seslendirdi, 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yaptı.

Rektör Ünüvar, 2 yıl aradan 
sonra da olsa Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı bir 

arada kutlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. 23 
Nisan’ın tarihimizdeki en 
önemli günlerden biri olduğunu 
vurgulayan Ünüvar, “Tam 102 yıl 
önce, 23 Nisan 1920’de büyük bir 
muharebeden büyük bir zaferle 
çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğindeki Türk milleti, 
TBMM’yi kurdu. TBMM, millet 
iradesinin en yüksek noktada tecelli 
ettiği mekândır. Ve aynı zamanda 
23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından çocuklarımıza 
armağan edilen bir bayramdır. Hatta 
şu anda dünyada çocuklara armağan 

edilen tek bayramdır.” dedi. Ünüvar, 
Türkiye’nin bölgenin en güçlü ve önemli 
ülkesi olduğuna da dikkat çekerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“TBMM’ye yönelik hareketler 
sadece 100 yıl öncesinde kalmış 
değil. Daha bundan 6 yıl önce, 15 
Temmuz 2016’da yine büyük bir hain 
saldırıya muhatap oldu. Ama halkımız 
sokaklarda, milletvekilleri de Mecliste 
TBMM’yi korudu. Çünkü o Meclis ona 
atasından emanetti. Çok şükür ki bugün 
özgür bayrağımızın altında yaşamaya 
devam ediyoruz. Onun için bugünlerin 
kıymetini iyi bilmek lazım. O kıymeti 
sadece sözle değil; aynı zamanda 
bilimle, fenle bileceğiz. O sebeple 
ANKÜ Okulları’nın eğitim seviyesini 
daima yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü 
çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar 
bizim bayrağımızı aldıkları noktadan 
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Çocuk Rektörden 
Talimatlar

23 Nisan için bir başka program da Rektörlükte 
gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Necdet Ünüvar, rektörlük koltuğunu Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla ANKÜ Okulları 4. sınıf öğrencisi 
Kaan Yılmaz’a devretti. Yılmaz, görevi devraldıktan sonra 
rektör yardımcıları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve 
ANKÜ Okulları yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Rektör Yılmaz, daha fazla bilimsel çalışmanın yanı sıra bilişim, 
resim, müzik gibi alanlarda sosyal etkinliklerin sayısının 
artırılması talimatını verdi. Makam koltuğuna oturup, elektronik 
imza ile gelen yazıları inceleyen Yılmaz, diğer makamlarla 
önemli telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Ünüvar, anı fotoğrafı çektirdiği Yılmaz’a günün anısına 
çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.

23 Nisan’da

daha ileriye taşıyacaklar.”
Konuşmaların ardından 

öğrenciler, Rektör Ünüvar’a, kendi 
yaptıkları Ankara Üniversitesinin 
simgesi Güneş Kursu tablosunu 
hediye etti. Ardından Rektör Ünüvar 
ve öğrenciler, dostluk, kardeşlik ve 
barış dilekleriyle beyaz güvercinleri 
göğe bıraktı. Tören sonunda 
öğrenciler, marşlar söyleyerek 
bayram neşesini doyasıya yaşadı.

Çocuk Hastanesinde 23 Nisan
23 Nisan nedeniyle Tıp Fakültesi 

Çocuk Hastanesinde de çocuk 
hastalara yönelik bir etkinlik 
gerçekleştirildi. Öğrenci grupları, 
halk oyunlarından konserlere ve 
küçük tiyatro gösterilerine kadar 
çeşitli gösteriler sundular. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) ev sahipliğinde, Ankara 
Üniversitesi ve TÜBİTAK iş 
birliğiyle 20-22 Nisan 2022 
tarihlerinde TBMM Ön Bahçesinde 
“Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi” 
Bilim Şenliği düzenlendi. Etkinliğin 
açılış törenine TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. 
Çocuklar, Ankara Üniversitesi 
Çocuk Bilim Merkezi tarafından 

kurulan 30 stantta bazı bilgileri 
eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, salgın nedeniyle 
2 yıldır 23 Nisan ve diğer önemli 
günlerde gerektiği gibi bir araya 
gelinemediğini, kutlamalar 
yapılamadığını dile getirerek şunları 
söyledi:

“Bu yıl salgının etkisinin büyük 
ölçüde azalması sebebiyle biz de 
yapamadığımız, kutlayamadığımız 
günlerin de acısını çıkarmak 
üzere bu 23 Nisan’ı bir hafta 
boyunca yapılacak etkinliklerle 
kutluyoruz. Bunlardan bir tanesi 
de bu. Meclis bahçesini çocuk 
bahçesine çevirmek. Çocuklara 

armağan edilmiş bir bayramı 
Meclisin külliyesi içerisinde 
yaşamak düşüncemiz vardı. Tabi 
çocuklarımız için de önemli olan 
bir noktadan bunu gerçekleştirdik, 
bilim şenliğine dönüştürdük. 
Bu konuda, başta TÜBİTAK 
Başkanımız ve Ankara Üniversitesi 
Rektörümüz olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Gazi 
Mecliste çocuklarla bir arada 
olmaktan çok büyük mutluluk 
duyduklarını belirterek, “Neden 
Bilim Şenliği? Çünkü bir ülkenin 
kalkınması, gelişmesi için mutlaka 
bilime ihtiyaç var. Bilimin olmadığı 

TBMM Bahçesi, 
Üniversitemizin Katkılarıyla 

“Çocuk Bahçesine” 
Dönüştü

“Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi” Bilim Şenliği
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bir ülkede kalkınmanın olması 
mümkün değil. İstedik ki bu 23 
Nisan haftasında çocuklarımızla 
şenlik havasında bir bilim etkinliği 
yapalım. O yüzden TÜBİTAK 
Başkanımıza da teşekkür ediyorum. 
Meclisin kapılarının çocuklarımıza 
açılması, kurumlarımıza açılması 
son derece önemli. Çocuklarımızın 
enerjisinin yansıması sahada da 
mutlaka etkisini gösterecektir. 
Araştıran, sorgulayan, farklı 
açılardan değerlendirme yetisine 
sahip, kendine güvenen, yeniliklere 
açık, tarihini kültürünü bilen, 
milli bakış açısına sahip bireyler 
olarak çalışacak ve üretecekler. 
Çocuklarımızdan çok şey bekliyoruz 
ve onlarla birlikte daha büyük 
hedeflerimize ulaşacağız. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz ‘Meclis Bahçesi 
Çocuk Bahçesi’ Bilim Şenliği de bu 
bağlamda büyük önem taşımaktadır. 
Bilimle erken yaşlarda tanışan 
çocuklarımızın farkındalığı daha 
da yükselecek ve geleceğe uzanan 
köprülerimiz böylece daha sağlam 
temeller üzerine oturacaktır. Ben bu 
vesileyle ay yıldızlı bayrağımızın 
gölgesinde özgür ve bağımsız olarak 
yaşayacağımız nice bayramlar 
diliyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop 
ve Rektör Ünüvar, açış 
konuşmalarının ardından, Ankara 
Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi 
Koordinatörlüğü ve TÜBİTAK iş 
birliğiyle ebru, takı-tasarım, tarım 
ve gök bilimi gibi alanlarda açılan 
30 standı tek tek ziyaret ederek, 
bilgi aldı. Öğretmenleri eşliğinde 
stantları gezen öğrenciler de oyun 
alanlarında doyasıya eğlendi.

URAP’ın Yaptığı Araştırma Sonucu:  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından 

“Kurumsal Eşyetkilendirme Belgesi” almaya hak kazandı. Anabilim 
Dalımız, Türkiye’de ilk ulusal akredite olan Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı oldu.

Aralık 2021’de başvuru yapan Anabilim Dalımıza 22 Şubat 
2022 tarihinde Yeterlik Kurulu tarafından yerinde ziyaret yapıldı. 
Kurul tarafından oybirliği ile akredite olmasına karar verilen Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na 
“Kurumsal Eşyetkilendirme Belgesi” 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında yapılan bir törenle takdim 
edildi.

Araştırma görevlilerinin eğitimi, klinik işleyişi, öğretim üyelerinin 
akademik etkinlikleri gibi birçok kriter ile değerlendirilerek verilen 
belge için Ankara Üniversitesi ilk aday olmuştu. Uluslararası ve 
ulusal birçok platformda yer alan Anabilim Dalımız Haziran ayında 
da EUPSA (Avrupa Çocuk Cerrahisi Kurulu) tarafından Avrupa 
akreditasyonu için yerinde ziyaret edilecek.

Türkiye’de İlk Ulusal 
Akredite Olan Çocuk 
Cerrahisi Anabilim Dalı

  

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk 
Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Berk Burgu, Avrupa Çocuk Üroloji 
Derneği (ESPU) Yönetim Kuruluna, 6 aday 
arasından en yüksek oyu alarak seçildi.

Prof. Dr. Berk Burgu, daha önce aynı 
derneğin Eğitim Komitesi Başkanlığını 8 yıl 
süre ile üstlenmişti. Burgu, Avrupa Üroloji 
Derneği (EAU) Çocuk Üroloji çalışma grubu 

ve tedavi klavuzları (guideline panel member) üyesi olarak çalışıyor.
2003 yılında kurulan Çocuk Ürolojisi Bilim Dalımız, 2016 yılında 

Avrupa Çocuk Ürolojisi Boardu (EBPU) tarafından uluslararası olarak 
akredite edildi.

Prof. Dr. Berk Burgu 
ESPU Yönetim Kurulunda
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Türkiye’nin en köklü 
yükseköğretim kurumları 

arasında yer alan Ankara 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
eğitimdeki birikim ve tecrübelerini 
Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile 
paylaşacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Yıldız, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu, rektör yardımcıları 
ve öğretim üyelerinden oluşan 
heyet, yükseköğretim alanında 
atılması planlanan yeni adımlara 
ilişkin temaslarda bulunmak üzere 
30 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri 
arasında Azerbaycan’ın Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret 
gerçekleştirdi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, 
yönetimi ve öğrencileri tarafından 
karşılanan heyet, konservatuvar 
sanatçıları ve öğrencilerinin verdiği 
konseri izledi.

Ankara, Gazi ve İstanbul Teknik 
Üniversitelerinin Nahçıvan’a 
yaptığı çalışma ziyaretinde, 
Ankara Üniversitesi ile Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi arasında 
akademik iş birliği anlaşması 
imzalandı.

Türkiye’nin Köklü Üniversitelerinden

Programın ikinci gününde, 
heyette bulunan rektörler, Nahçıvan 
Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov 
tarafından kabul edildi.

Talibov, ziyarette, Türkiye 
ile Azerbaycan arasında çok 
önemli ve kıymetli ilişkiler 
bulunduğuna dikkat çekerek, buna 
eğitim alanındaki iş birliklerinin 
de dahil olduğunu vurguladı. 
Talibov, “Eğitim ve bilimde 
yapılacak iş birlikleri her iki 
ülkenin de hayrınadır. Çünkü bilgi 
paylaşıldıkça artar. Ben sizlere, 
Nahçıvan Devlet Üniversitesine 
verdiğiniz destekten dolayı 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Nahçıvan’da bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, 
“Türkiye ve Azerbaycan etle 
tırnak gibidir. Birbirinden asla 
ayrılamaz.” ifadelerini kullandı. 
Azerbaycan’ın her başarısının 
Türkiye tarafından kendi başarısı 
olarak görüldüğünü dile getiren 
Ünüvar, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ‘Azerbaycan’ın sevinci 
sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüzdür’ 
demiştir. Biz de aynen o şekilde 
görüyoruz ve Türkiye’nin en önemli 
üç üniversitesinin rektörleri olarak 
eğitim alanında yapılabilecek iş 
birlikleri için buradayız.” dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Yıldız da kardeş 
Azerbaycan üniversitelerine 
ellerinden geldiğince destek 
olduklarını ve onların güçlü 
yönlerinden istifade etmeyi arzu 
ettiklerini vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
ise Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile 
her türlü iş birliğine açık olduklarını 
kaydetti.

İş Birliği Protokolü İmzalandı
Türkiye ile Nahçıvan 

arasında yükseköğretim alanında 
yapılabilecek ortak çalışmaların ele 
alındığı Diplomasi Merkezindeki 

Nahçıvan’a Eğitim Desteği
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toplantının ardından, heyetler arası 
görüşmeler ve protokol imzaları 
için Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Senato Salonuna geçildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, burada ev sahibi rektörün 
sunumunu dinledikten sonra, tam 
kadro salonda bulunan Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi yönetimine, 
Ankara Üniversitesinin eğitim, 
araştırma, sosyal ve kültürel 
imkanlarıyla ilgili detaylı bilgiler 
aktardı. Ünüvar, burada yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti:

“Nahçıvan’ı ve Azerbaycan’ı 
Türkiye’den ayrı görmüyoruz. Belki 
farklı coğrafyalarda bulunuyoruz 
ama gönül coğrafyamız aynı. Aynı 
din, aynı dil, aynı ırk, aynı tarih, 
aynı kültür ve aynı duygularla 
bezenmiş iki bağımsız devlet 
olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 
bugün de Nahçıvan’da eğitim 
alanında atmamız gereken adımları 
atma noktasında çok güçlü bir 
iradeyi gösterdiğimizi düşünüyoruz. 
Türkiye’nin en önemli araştırma 
üniversitelerinden üçünün burada 
bulunuyor olmasının Türkiye-
Azerbaycan eğitim iş birliğine 
çok önemli katkılar sağlayacağını 
düşünüyorum.”

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev de 
Ankara Üniversitesi gibi köklü bir 
üniversite ile iş birliğinin kendileri 
için bir şans ve fırsat olduğunun 
altını çizerek, burada konuşulanların 
kâğıt üzerinde kalmayacağını, 
takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ünüvar ve İsayev, konuşmaların 
ardından, bilimsel çalışmaların yanı 
sıra karşılıklı öğrenci ve akademik 
personel değişimi ile dil eğitimini 
de kapsayan protokolü imzaladı.

Nahçıvan ziyaretinde, “31 
Mart Azerbaycan Soykırım Günü” 
dolayısıyla Azerbaycan Milli Lideri 
Haydar Aliyev’in anıtına karanfil 
bırakan heyet, Haydar Aliyev 
Müzesini de ziyaret etti. Üç rektör 
burada anı defterini imzaladı. Heyet, 
daha sonra, Haydar Aliyev’in 
tüm çalışmalarının yer aldığı 
kütüphaneyi gezdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 
11 Nisan 2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle 

iftar sofrasında bir araya geldi.
İftar saatinden önce Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci 

Yurdu’nu ziyaret eden Özvar, öğrencilerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Öğrencilerle samimi sohbet, iftar sonrası çay eşliğinde 
geç saatlere kadar devam etti. Öğrenciler, YÖK Başkanı Özvar’a 
eğitimden sanata, öğrencilik yıllarından sporla olan ilgisine kadar 
pek çok konuda sorular yöneltti. Özvar da her soruya içtenlikle 
cevap verdi. Programın son bölümünde bir öğrenci, bağlama 
eşliğinde seslendirdiği Türk halk müziği eserleri ile kulakların 
pasını silerken, bir başka öğrencinin seslendirdiği Türk sanat 
müziği eserlerine YÖK Başkanı Özvar da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de 15 Nisan 
2022 tarihinde Ziraat Fakültesi öğrencileriyle iftarda buluştu. 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları ve 
Genel Sekreterin de katıldığı iftarda çok sayıda öğrenci yer aldı. 
Bakan Kiriçci, iftar sonrasında öğrencilerin çeşitli sorularını 
yanıtladı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ayrıca 8 Nisan’da 
Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Öğrenci Evinde barınan 
öğrencilerle, 22 Nisan’da Veteriner Fakültesi öğrencileriyle, 
27 Nisan’da İlahiyat Fakültesi’nde Ankara Üniversitesi Senato 
Üyeleriyle, 28 Nisan’da da Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyeleri ve öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Gölbaşı’ndaki 
öğrenci evinde barınan öğrencilerle de 14 Nisan’da sahurda 
öğrencilerle buluşan  Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrencilerle 
samimi bir ortamda taleplerini dinleme olanağı buldu. 

Öğrencilerimizle İftar 

YÖK Başkanı ile
Tarım ve Orman Bakanından
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Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doç. 
Dr. Müjde Eryılmaz ve Uzman Eczacı Suna 

Sibel Gürpınar ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinden Doç. Dr. Didem Kart, TÜBİTAK destekli 
projede antidepresanların antibiyotik direncine neden 
olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
küresel halk sağlığı tehdidi olarak nitelendirilen antibiyotik 
direncine antidepresanların da yol açtığını ortaya koyan 
araştırma, mikrobiyoloji alanında dünyanın saygın hakemli 
dergilerinden Archives of Microbiology’de yayımlandı.

Antibiyotik direnci, 2014 yılında Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından küresel bir sağlık tehdidi olarak 
ilan edildi. DSÖ, 2015 yılında bu sorunun kontrolü için 
‘Antimikrobiyal Dirence Karşı Küresel Eylem Planı’nı 
yayımladı. Alınan tüm önlemlere rağmen antibiyotiklere 
dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl 750 binden fazla 
kişi yaşamını yitiriyor.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Müjde Eryılmaz, 
antibiyotiklerin gerek insanlarda, gerek hayvanlarda 
gerekse tarım ve gıdada tedavi amacıyla uygun olmayan 
kullanımlarının direnç nedeni olduğunun düşünüldüğünü 
söyledi. Eryılmaz, “Buradan yola çıkarak biz ‘Antibiyotik 
direncini etkileyen başka etkenler olabilir mi?’ sorusunu 
kendimize sorduk. Antidepresanları çalışmayı düşünme 
nedenimiz özellikle son yıllarda toplumda yaygın olarak 
antidepresan kullanımının artması, bir de bu ilaç grubunun 
tedavi amacıyla çok uzun süre kullanılması. 2019 yılında 
TÜBİTAK’a bu konuda proje önerisi verdik. TÜBİTAK, 
projemizi destekledi.” dedi.

Doç, Dr. Eryılmaz, antibiyotik direnciyle mücadelede 
antibiyotik dışı ilaç gruplarının rolüne dikkat çekmek 
istediklerini ifade ederek, “Araştırma sonucunda 
antidepresanlara maruz kalan bakterilerin direnç 
mekanizmalarını aktif hale getirerek antibiyotiklere karşı 
direnç kazandığını gözlemledik.” diye konuştu.

Doç. Dr. Eryılmaz, bu çalışmanın aynı zamanda 
eczacıların akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilinç 
düzeyini oluşturma ve toplumda farkındalık yaratması 
açısından önemli olduğunu, halk sağlığı açısından da tüm 
ilaçların sadece gerekli durumlarda ve mutlaka hekim 
kontrolü altında kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türk Bilim İnsanlarından

İlaç Sektörünü 
Dönüştürecek Çalışma

ÜAG’dan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyofarmasötik Üretim Araştırma 

ve Geliştirme (RÜAG) Merkezince, 
meme kanserinin erken tanı ve teşhisi ile 
uygulanan tedavinin etkinliğini görmede 
kullanılacak ilaç geliştirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp Anabilim Başkanı ve RÜAG 
Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Nuriye 
Özlem Küçük, ‘Floroestradiol F-181’ isimli 
ilacı yakın zamanda Sağlık Bakanlığı’nın 
onayına sunacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük şunları 
söyledi:

“Şu anda yerli ve milli imkanlarla 
kansere karşı 2  görüntüleme ajanı bulduk. 
Meme kanserine karşı yerli ve milli 
imkanlarla geliştirdiğimiz ‘Floroestradiol 
F-18’ ilacımızın çalışmalarını 
tamamladık. En yakın zamanda Sağlık 
Bakanlığı’na dosyamızı sunacağız ve 
ruhsatlama işlemine başlayacağız. Bu 
ilaç ‘Ankükolin’den sonra yerli ve milli 
imkanlarla üretilen ikinci ilacımız olacak. 
Bu ilacın amacı şu. Her tümör heterojendir, 
yani hepsi aynı model hücreden oluşmaz 
ve her hastaya verdiğiniz ilaç aynı etkiyi 
göstermez. Bu ilaç, meme kanserinde 
kullanılan hormon tedavisinin etkinliğinin 
ya da tümörün yapısının ne kadar değişik 
veya karışık olduğuna dair görüntüleme 
yapmak ve tedaviyi anlamak açısından 
oldukça yararlı.”

Meme Kanseri 
Teşhisinde
Yeni İlaç
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Uluslararası Ortaklı AB Projesiyle,

Ankara Üniversitesi Yaşlılık 
Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin (YAŞAM) 
ortak olduğu “Golden Age Platform: 
Inclusion of Senior Citizens to 
Virtualised Environments with Life 
Long Learning Facilities-GAP - 
IOS başlıklı AB Erasmus +” ya da 
Türkçe adıyla “Altın Çağ Platformu: 
Yaşlı Vatandaşların Yaşam Boyu 
Öğrenme Olanaklarıyla Sanal 
Ortamlara Dahil Edilmesi AB 
Erasmus +” projesinin ortaklar 
toplantısı, 21 Şubat 2022 tarihinde 
Portekiz’in Lizbon şehrinde Senior 
Academy’de gerçekleştirildi. 
Toplantıya YAŞAM, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 
Altındağ Belediyesi, Türkiye 
Emekliler Derneği (TÜED), 
Open Evidence (İspanya), 
Proportional Message (Portekiz) 
ve Iserundschmidt (Almanya) 
olmak üzere dört farklı ülkeden 
araştırmacılar katıldı. 

Lizbon Senior Academy’de 
21 Şubat 2022 tarihinde yapılan 
proje toplantısının açılışı YAŞAM 
Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete 
tarafından yapıldı. Prof. Dr. Emine 
Özmete konuşmasında, yaşlıların 
sürdürülebilir şekilde sosyal hayata 
katılımlarının, hayat boyu öğrenme 
araçlarıyla desteklenmesinin önemli 

olduğunu, yaşlılara yönelik gündüz 
hizmet merkezlerinin, yaşlılıkta 
en önemli sorun olan yalnızlığın 
önlenmesi, arkadaşlık ilişkilerinin 
sürdürülmesi, topluma katılım için 
en önemli hizmet modeli olduğunu, 
bu modelin yaşlılıkta bireyin 
kendini yeniden keşfetmesine fırsat 
sağladığını söyledi.

Toplantıda YAŞAM tarafından 
hazırlanan sağlık modülü, yaşam 
boyu öğrenme modülü ve hobi 
aktiviteleri modülü başta olmak 
üzere hukuk, finansal yönetim, 
kültürel aktiviteler modülleri 
tanıtıldı. Sağlık modülünde 
yer alan sağlıklı beslenme alt 
başlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev 

Keser tarafından anlatıldı. 
Projede yaşlıların hayat boyu 
öğrenme araçlarıyla desteklenmesi 
çerçevesinde hukuk, finans, 
sağlık, kültür ve hobi faaliyetleri 
gibi çeşitli konularda çevrim içi 
eğitim modülleri oluşturuldu. Bu 
modüller, oluşturulan web sitesinde 
yayınlanmaya başladı. Projenin, 
ülkemizde yaşlılara yönelik “3.Yaş 
Üniversitesi” uygulamalarını 
destekleyeceği değerlendiriliyor.

65 Yaş Üstü Yaşlılar İçin
Dijital Eğitim Platformu Oluşturuluyor

Ankara Üniversitesi Yaşlılık 
Çalışmaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin 
(YAŞAM) ortak olduğu 
“Golden Age Platform: 

Inclusion of Senior Citizens 
to Virtualised Environments 

with Life Long Learning 
Facilities – GAP - IOS 
başlıklı AB Erasmus +” 

ya da Türkçe adıyla “Altın 
Çağ Platformu: Yaşlı 

Vatandaşların Yaşam Boyu 
Öğrenme Olanaklarıyla Sanal 
Ortamlara Dahil Edilmesi AB 
Erasmus +” projesi, yetişkin 
eğitimi kapsamında Avrupa 

Komisyonu tarafından 
desteklenen bir KA2 Stratejik 

Ortaklıklar projesidir.
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Ankara Üniversitesinden,
AZERBAYCANLI Gazi ve Şehit Yakınlarına Hizmet Sunan
Psikolog, Psikiyatrist ve Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik

Toplumsal Gelişim Merkezi 
Eğitim ve Sosyal Dayanışma 

Derneği (TOGEM-DER) 
koordinatörlüğünde, Dışişleri 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Bakü Büyükelçiliği, 
Azerbaycan İcbari Tıbbi Sigorta 
Kurumu, Ankara Üniversitesi 
ve Ankara Ticaret Odası (ATO) 
iş birliğiyle hayata geçirilen 
“Gazilerin ve Şehit Yakınlarının 
Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı 
gerçekleştirildi.

“Proje İçin İki Yıl Emek 
Verildi”

TOGEM-DER İcra Kurulu 
Başkanlığı görevini de yürüten 
TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, projenin 
yaklaşık 2 yıl emek verdikleri 
bir çalışma olduğunu ifade etti. 
Karabağ’ın Ermenistan işgalinden 
kurtarılması sırasında Türkiye’nin 
askeri, siyasi ve insani destekleriyle 
Azerbaycan’ın hep yanında 
olduğunu belirten Satır, hayata 
geçirilen proje ile gazilerin ve 
şehit yakınlarının hayatın içinde 
aktif rol almalarını sağlamayı 
hedeflediklerini vurguladı.

“Bu Projeler Oldukça Değerli”
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi 

Doç. Dr. Cahit Bağcı da İcbari 
Tıbbi Sigorta ile TOGEM-DER iş 
birliğinde yürütülen bu projenin, 
profesyonellerin niteliklerinin daha 
da gelişmesine katkı sağlayacağını 
söyledi.

“Şehit ve Gazilerin Daima 
Emrindeyiz”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 
üniversite olarak böylesine 
önemli bir projede rol almış 
olmaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. Gaziler 
ile şehit yakınlarının ciddi ölçüde 

psikososyal desteğe ihtiyacı 
olduğunu belirten Ünüvar, şunları 
kaydetti:

“Projenin bu noktaya gelmiş 
olması önemli. Bu proje çok şanslı. 
Çünkü işin bir ucunda TBMM 
var, bir ucunda Sayın Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin bizzat 
maddi ve manevi desteğini alan 
TOGEM-DER var, bir ucunda 
Bakü Büyükelçiliğimiz var, bir 
ucunda Azerbaycan’ın en güçlü 
kurumlarından İcbari Tıbbi Sigorta 
Kurumu var, bir ucunda işin 
sadece ekonomisi ile değil, olayın 
sosyal boyutuyla da çok yakından 
ilgilenen ATO var, bir ucunda da 
Ankara Üniversitesi var. Ankara 
Üniversitesi bütün mensuplarıyla 
var. Dolayısıyla bu projenin başarılı 
olmaması için bir neden yok.”

ATO Başkanı Gürsel Baran, 
projenin, gaziler ile onların 
yakınları ve şehit yakınlarının 
yaşanan bu travmayla başa çıkma 
kapasitelerini artırmak ve psikolojik 
onarım süreçlerini kolaylaştırmak 
için hayata geçirildiğini kaydetti.

“İlk Aşamada
72 Meslek Mensubu 
Katılacak”

Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emine Özmete ise 
açılışı yapılan projenin, savaş 
sonrası geride kalanların 
psikolojik izlerini azaltmak 

ve ortadan kaldırmak üzere 
planlandığını kaydetti.

Proje kapsamında Azerbaycan’da 
gazilere ve şehit yakınlarına sahada 
hizmet sunan psikolog, psikiyatrist 
ve sosyal hizmet uzmanlarına 
“krize müdahale” ve “psikolojik 
ilkyardım” konusunda eğitim 
verileceğini dile getiren Özmete, 
projenin ilk aşamasında çevrim 
içi olarak verilecek eğitimlere 
Azerbaycan’da görev yapan 72 
meslek mensubunun katılacağını, 
bu eğitimlerin Ankara Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü ve Sosyal Hizmet 
Bölümü öğretim üyeleri tarafından 
yürütüleceğini ifade etti. 

Konuşmaların ardından, eğitim 
projesinin ilk oturumu; odaklanma, 
hayatla bağ kurma, sıkıntılardan 
uzaklaşma bağlamında stres 
yönetimi konusuyla başladı.

Proje, 13 Mayıs’ta 
Azerbaycan’da düzenlenen 
törenle tamamlandı. Törene Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Emine Özmete de katıldı.

Krize Müdahale ve
Psikolojik İlkyardım Eğitimleri
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Bolivya San Simon Üniversitesi
ile Akademik İş Birliği Yapacağız

Ankara Üniversitesi ile 
Bolivya’nın Mayor de San 

Simon Üniversitesi arasında, eğitim, 
araştırma ve kültürel alanlarda 
ortak projeler yürütülmesine imkân 
sağlayan iş birliği protokolü 4 
Nisan 2022 tarihinde Rektörlük 
Senato Salonunda imzalandı. İmza 
törenine Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Bolivya’nın Ankara 
Büyükelçisi Edgar Sejas, Mayor 
de San Simon Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Julio Cesar Medina 
Gamboa, Biyokimya ve Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zulema 
Bustamante ile Fen ve Teknoloji 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samuel 
Siles ile Üniversitemiz Rektör 
Yardımcıları, Fen Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asuman 
Bozkır ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emin Candansayar 
ile LAMER Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Necati Kutlu katıldı.

Büyükelçi Edgar Sejas, yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu 
sunarken iki ülke arasındaki iş 
birliğinin birçok alana yayılmasını 
ve somut hale gelmesini istediğini 
belirterek, ilk somut iş birliğinin de 
bugün imzalanan protokol olduğunu 
söyledi.

“Araştırmacılarımıza 
Danışmanlık Yapın”

Kendisinin de Mayor de San 
Simon Üniversitesinde 21 yıl 
akademisyen olarak görev yaptığını 
belirten Sejas, “Bizim niyetimiz, 

araştırmaların (bunlar doktora 
düzeyinde olabilir, doktora sonrası 
düzeyde olabilir) uygulama tarafının 
Bolivya’da gerçekleştirilmesi; 
bilimsel yönünün ve desteğinin, 
diğer bir deyişle yöntemsel kısmının 
sizler tarafından yürütülmesi. Bir 
nevi bizim araştırmacılarımıza 
danışmanlık yapmanız. Benim 
hayalim bu.” dedi.

“Fen, Eczacılık ve Mühendislik 
Alanlarında İş Birliği Yapmak 
İstiyoruz” 

Mayor de San Simon 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Julio Cesar Medina Gamboa da 
Ankara Üniversitesi ile özellikle 
fen, eczacılık ve mühendislik 
alanlarında iş birliği yapmak 
istediklerini vurguladı. Mayor 
de San Simon Üniversitesinin, 
14 fakültesi ve 83 bin civarında 
öğrencisiyle Bolivya’nın üçüncü 
büyük üniversitesi olduğunu 
kaydeden Gamboa, kurumsal 
iş birliği başlatmanın önemli 
olduğunu, fakülteler bazında da 
iş birliği yapmayı arzu ettiklerini 

dile getirdi. Gamboa, “Bu ziyaret 
hem üniversitemiz hem de ülkemiz 
için çok önemli.” diye konuştu. 
Son yıllarda özellikle araştırma 
alanlarında kendilerini geliştirmeye 
çalıştıklarını belirten Gamboa, 
“Türkiye’nin eczacılık alanında 
dünyanın en iyi ülkelerinden 
bir tanesi olduğunu biliyoruz 
ve bu konuda deneyimlerinden 
faydalanmak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

“Bolivya ile Ülkemiz Arasında 
İlişkiler Artma Eğiliminde”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 
Bolivya’nın üçüncü büyük 
üniversitesi ile Ankara üniversitesi 
arasında bir iş birliği protokolü 
imzalamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti. Ankara 
Üniversitesinin Latin Amerika 
ülkeleri ile çok yakın ilişkileri 
bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, 
şunları söyledi:

“Bugün de Ankara 
Üniversitesi olarak Bolivya ile ilk 
protokolümüzü imzalayacağız. 
Sayın Büyükelçi görevine yeni 
başladı ama çok aktif başladı. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu 
verirken Bolivya ile ilgili ilişkileri 
somutlaştırma adına adım atacağını 
ifade etmiş, şu anda onun ilk 
adımını atıyoruz. Bolivya ile 
ülkemiz arasında ilişkiler artma 
eğiliminde. Eğitim alanında iki ülke 
ilişkilerine bir nebze katkımız olursa 
ne mutlu bize.”

Ankara Üniversitesinin, Latin Amerika Açılımları Devam Ediyor
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Mamak Belediyesi ve 
Mamak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüyle yaptığımız 
iş birliği çerçevesinde, 
Üniversitemizin diş 
hekimlerince Derbent İmam 
Hatip Orta Okulunda eğitim 
alan öğrencilere ağız ve diş 
taraması yapıldı.

Ankara Üniversitesi ve Mamak Belediyesinden

Sağlıklı Dişler Güzel Gülüşler Projesi

Ankara Üniversitesi, Mamak 
Belediyesi ve Mamak 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğiyle hayata geçirilen “Sağlıklı 
Dişler Güzel Gülüşler Projesi” 
kapsamında, 15 Mart 2022 tarihinde 
Derbent İmam Hatip Orta Okulunda 
eğitim alan öğrencilere yönelik 
ilk ağız ve diş sağlığı taraması 
gerçekleştirildi.

Üniversite ile Belediye 
arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde, diş temizliği ve diş 
sağlığı konusunda çocuklarda 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilen sosyal destek 
projesinin açılışında konuşan Rektör 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara 
Üniversitesinin eğitim, araştırma 
ve topluma katkı faaliyetleriyle 
mümeyyiz bir üniversite olduğunu 
ifade etti. Ankara Üniversitesi ile 
Mamak Belediyesi arasında çok 
yakın bir iş birliği bulunduğunu 
belirten Ünüvar, “Sağlıklı Dişler 
Güzel Gülüşler Projesi” ile 10 
hafta boyunca 20 okulda 7 bin 
200 öğrencinin ağız ve diş sağlığı 

taramasından geçirileceğini 
kaydetti.

Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse de bugün başlayan proje ile 
öğrencilerde ağız ve diş sağlığı 
ile ilgili farkındalık oluşturmayı 
hedeflediklerini kaydetti. Proje 
kapsamında 6-7 yaş ve 11-12 yaş 
grubundaki çocuklara ağız ve 
diş sağlığı taraması yapılacağını 
belirten Köse, “Devamında da 
müdahale gereken konularda 
üniversite hastanemiz destek 
olacak. ‘Sağlıklı Dişler Güzel 
Gülüşler Projesi’nin çocuklarımızın 
diş sağlığı konusunda alışkanlık 
edinmeleri ve bunu sürdürmeleri 
açısından önemli katkılar sunacağını 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kaan Orhan ise Diş 
Hekimliği Fakültesinden yetişen 
diş hekimlerinin bugün Türkiye’nin 
dört bir yanında sosyal sorumluluk 
projelerine katkı verdiğini 
belirterek, “Proje kapsamında, 
özellikle ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimizin hem taramalarını 
hem de fakültemizde tedavilerini 
üstlenmiş bulunmaktayız.” 
ifadelerini kullandı.

Mamak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Özel de projede 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından, öğrencilere, 
içerisinde diş fırçası ve diş macunu 
bulunan sağlık kiti dağıtıldı.
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Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı 
bünyesinde hizmete giren Prof. Dr. 
Meral Tekelioğlu Geçirimli Elektron 
Mikroskobu Ünitesi, 29 Mart 2022 
tarihinde törenle açıldı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Esra Erdemli, hizmete alınan 
elektron mikroskobu ve üniteye adı 
verilen Prof. Dr. Meral Tekelioğlu 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, en ileri 
teknolojiyi kullanarak, en iyi 
teşhisi koymanın ve en doğru 
tedaviyi uygulamanın tıp fakültesi 
öğrencilerinin en büyük hayali 
olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Esra 
Erdemli’nin, ilk tanışmalarında 
elektron mikroskobu 
ihtiyacından bahsettiğini 
ifade eden Ünüvar, Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin bu 
hayalini gerçekleştirecek 
en önemli enstrümanlardan 
birinin elektron mikroskobu 

olduğunu kaydetti.
Devletin imkanıyla alınan 

teçhizatların, bütün üniversitenin, 
hatta bütün ülkenin yararına 
kullanılması gerektiğinin altını 
çizen Ünüvar, “Benim kanaatim 
böyle. En son elektron mikroskobu 
1999’da alınmış. Şimdi yeni bir 
elektron mikroskobuna sahip olduk 
ve bunun gururunu yaşıyoruz.” dedi. 
Ünüvar, elektron mikroskobundan 

sadece Tıp Fakültesinin 
değil, uygun bir işletim 
modeliyle üniversitedeki 

bütün öğretim 
elemanlarının 
istifade edeceğini 
kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zehra Aycan da 
elektron mikroskobu ünitesinin 
kazandırılmasından dolayı Rektör 
Ünüvar’a teşekkür etti. Aycan, 
şunları söyledi:

“Biz bir araştırma 
üniversitesiyiz. En ileri teknolojiyle 
çalışmamız gerekiyor. Araştırma 
üniversitesi olmamızda tıp 
fakültemizin lokomotif etkisi 
çok büyük. Üniversitemizde 
geçen yıl yapılan 2 bin 500 
araştırmadan 800’e yakını tıp 
fakültemizden çıktı. Dolayısıyla 
bu elektron mikroskobunun da 
daha nitelikli araştırmalara vesile 
olacağını düşünüyorum. Fakat 

bu mikroskobumuz sadece 
Tıp Fakültemiz Histoloji 
Bölümüne ait bir mikroskop 
değil fakültemizin bütün 
anabilim dallarına açık olarak 

kullanılacaktır. Hatta 
üniversitemizin bu konuyla 
ilgili çalışmak isteyen bütün 
fakültelerine, enstitülerine açık 
olacak.”

Ankara Tıp, Yeni Elektron
Mikroskobu Ünitesi Kazandı
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Ankara Üniversitesi ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) arasında, deniz 
hukuku alanında lisansüstü eğitim 
alacak uluslararası öğrencilere burs 
desteği sağlanmasına ilişkin iş 
birliği protokolü 18 Nisan 2022 
tarihinde imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Deniz 
Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi 
(DEHUKAM) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen imza töreninde 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, 
coğrafi konumu ve jeostratejik 
önemi itibarı ile dünyanın en önemli 
ülkelerinden birisi olduğunu ifade 
etti. Türkiye’nin aynı zamanda 
önemli bir deniz ülkesi olduğuna 
dikkat çeken Ünüvar, “Etrafında 
üç önemli deniz var; Akdeniz, 
Karadeniz ve Ege. Ayrıca dünyanın 
en önemli iç denizi olan, iki tane 
boğazı olan Marmara Denizi’ne de 
sahip. Fakat deniz hukuku ile ilgili 
ulusal merkez Ankara’da. Ankara’da 
deniz yok ama biz DEHUKAM 
olarak çok iddialıyız.” dedi.

Ünüvar, “YTB’nin desteği ve 
bizim gayretimiz, inşallah ülkemizi 
deniz hukukunda da önemli 
akademik çalışmalar yapılan bir 
ülke haline getirecektir.” diye 
konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren 
de kurum olarak, halihazırda 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde 
15 binden fazla öğrenciyi lisans, 
yüksek lisans ve doktora eğitiminde 
desteklediklerini ifade etti. Her yıl 
170 binden fazla başvuru aldıklarını 
belirten Eren, mülakatlar ve sınavlar 
neticesinde en iyi öğrencileri 
Türkiye’ye getirmeye gayret 
ettiklerini vurguladı. Kurum olarak 
deniz hukuku gibi tematik burs 
programlarına daha çok eğilmek 
istediklerinin altını çizen Eren, 
“Biz öğrencileri her ne kadar bu 
alanlara yönlendirmeye çalışsak 
da üniversitelerin bu alanlardaki 
kapasitesi bizim önümüzü açıyor 
ve bizi yönlendiriyor. Bu anlamda 
DEHUKAM’ın kurulması, belli bir 
disiplin içerisinde çalışması bizim 
için çok büyük bir imkân.” dedi.

2022 başvurularında deniz hukuku 
alanında yüksek lisans için 185, 
doktora için 76 adayın başvuruda 
bulunduğunu dile getiren Eren, “En 
yüksek başvuru sayımıza bu sene 
ulaştık. Toplamda 261 adayımız 
DEHUKAM’da yüksek lisans ve 
doktora eğitimi almak için başvurdu. 
Bu sene için çok iyi bir rakam bu. 
Eminim ki bunlar içerisinde başarılı 
öğrencilerin oranı diğer yıllara göre 
daha da fazlalaşacaktır. Biz YTB 
olarak bu programda olmaktan 
memnunuz ve burs desteğimizi devam 
ettirmek istiyoruz.” dedi.

DEHUKAM Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ise 
deniz hukuku alanındaki lisansüstü 
programlar için talep yoğunluğu 
yaşandığını söyledi.

Konuşmaların ardından, YTB 
“Türkiye Bursluları”na, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde deniz hukuku alanında 
tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora 
eğitimi verilmesini kapsayan iş birliği 
protokolü Rektör Ünüvar ve YTB 
Başkanı Eren tarafından imzalandı.

YTB Bursuyla
“Deniz Hukuku” 

Eğitimi

Ankara Üniversitesinde,
Uluslararası Öğrencilere
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Meksika Tarihini Anlatan Kitabın 
Tanıtımı Üniversitemizde Yapıldı
Ankara Üniversitesi Latin 

Amerika Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(LAMER) tarafından yayımlanan 
“Meksika’nın Yeni Kısa Tarihi” 
isimli kitabın ilk Türkçe baskısının 
tanıtımı, 12 Nisan 2022 tarihinde 
çok sayıda büyükelçinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

“Meksika ile Türkiye Arasında 
Çok Fazla Benzerlik Bulunuyor”

Meksika Büyükelçiliği ile 
Ankara Üniversitesinin Rektörlük 
Senato Salonunda birlikte 
düzenlediği programda konuşan 
Meksika Büyükelçisi Jose Luis 
Martinez y Hernandez, muazzam bir 
tarihe ve kültürel zenginliğe sahip 
olan Meksika ile Türkiye arasında 
çok fazla benzerlik bulunduğunu 
ifade etti. “Meksika’nın Yeni 
Kısa Tarihi” isimli 
kitabın, ülke tarihinin 
en önemli olaylarını 
özlü, pratik ve eğlenceli 
bir şekilde gösterdiğini 
aktaran Hernandez, 
kitabın, Türkçenin yanı 
sıra Almanca, Çince, 
Korece, Fransızca, 
Yunanca, İbranice, 
Hintçe, Flemenkçe, 
Macarca, İngilizce, 
Lehçe, Portekizce, Rusça gibi farklı 
dillere çevrilmiş olmasının, tüm 
dünyanın Meksika’ya olan ilgisini 
ortaya koyduğunu dile getirdi. 
Hernandez, Türkçeye çevrilen 
kitabın, Türk halkının Meksika 
tarihini Meksikalı yazarların 

gözünden öğrenmesi için de çok iyi 
bir fırsat olacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Amerika 
Genel Müdürü Büyükelçi Levent 
Gümrükçü ise arada binlerce 
kilometre olmasına rağmen Türkler 
ile Meksikalıların birbirlerine çok 
benzediklerini ve benzer tarihe 
sahip olduklarını belirtti. Latin 
Amerika’nın önemli ülkelerinden 
Meksika’nın aynı zamanda 
Türkiye’nin stratejik ortağı 
olduğunu vurgulayan Gümrükçü, 
iki ülke arasında siyasi ilişkilerin 
yanı sıra çok iyi ekonomik ilişkiler 
olduğunu dile getirdi.

“Öğretim Üyesi ve Lisansüstü 
Öğrenci Değişimi Başlayacak” 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 

LAMER’in Türkçeye 
kazandırdığı eserin, 
Meksika tarihini akademik 
bir bakış açısı, akıcı 
bir üslup ve kalıcı bir 
içerikle okuyucuya 
sunduğunu ifade etti. 
Türkiye ile Meksika 
arasındaki ilişkilerin, son 
yıllarda yeni bir ivme 
kazandığının altını çizen 
Ünüvar, “Bu kapsamda, 

bizler de Ankara Üniversitesi olarak 
Meksika’nın en önemli akademik 
kurumlarından Meksika Ulusal 
Özerk Üniversitesi ile karşılıklı 
öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci 
değişimini başlatabilmek için 
2022 Proje Dönemi’nde KA107 
Erasmus Projesi hazırlayıp 

yetkili merciler nezdinde gerekli 
başvurularımızı yaptık. Söz 
konusu proje onaylandığı takdirde, 
Üniversitemiz ile UNAM arasında 
2022 yılının Eylül ayından itibaren 
değişim hareketliliği başlayacaktır. 
Bu projenin de her iki üniversiteye 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Ünüvar, Latin Amerika 
ülkelerinin önemli bir kısmının, 
kitap tanıtımı vesilesiyle de olsa 
bir araya gelmesinin, bu ülkelerin 
Meksika ile olan dostluğunu 
ve Ankara Üniversitesine olan 
güvenini ortaya koyduğunu dile 
getirdi.

Ankara Üniversitesi LAMER 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati 
Kutlu da 1,5 yıl önce başladıkları 
projeyi tamamlamanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, Meksika 
Büyükelçisi Jose Luis 
Martinez y Hernandez, 

Dışişleri Bakanlığı Amerika 
Genel Müdürü Büyükelçi 

Levent Gümrükçü, Paraguay, 
Ekvador, Guatemala, 

Panama, Dominik, Şili, 
Arjantin, Bolivya ve El 

Salvador Büyükelçileri ile 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
rektör yardımcıları, dekanlar 

ve öğretim üyeleri katıldı.
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Dünyanın önde gelen 
ekonomi ve finans 

merkezleri arasında yer alan 
Singapur’un başarı hikayesinin 
anlatıldığı “Asya Konuşmaları: 
Singapur” etkinliği, Eczacılık 
Fakültesi ve Üniversitemiz 
Asya-Pasifik Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
(APAM) iş birliğiyle Eczacılık 
Fakültesi 50. Yıl Salonunda 23 
Şubat 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Programa Türkiye-Singapur 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı, Denizli Milletvekili 
Nilgün Ök, Singapur’un Ankara 
Büyükelçisi Jonathan Tow, Dışişleri 
Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler 
Genel Müdürü ve Yeniden Asya 
Koordinatörü Büyükelçi Nilvana 
Darama, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
rektör yardımcıları, dekanlar ve 
akademisyenler katıldı.

“Türkiye’de 200’ün Üzerinde 
Singapurlu Yatırımcı Var”

Dostluk Grubu Başkanı Nilgün 
Ök, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 1.28 milyar doların 
üzerinde olduğunu, aynı zamanda 
Türkiye’de 200’e yakın Singapurlu 
yatırımcı bulunduğunu söyledi. 

“Her Derde Deva Bir İlaç Yok”
Singapur’un Ankara Büyükelçisi 

Jonathan Tow da “Singapur’un 
Başarısının Elli Sırrı” adlı derleme 
kitap üzerine gerçekleştirilen 
etkinliğe ev sahipliği için Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’a teşekkür etti. 
Gerçek hayatta, anında başarı elde 
etmek için okuyup uygulayabilecek 

bir gizli formül veya her derde deva 
bir ilaç olmadığını herkesin bildiğini 
ifade eden Tow, “Bu durum seçkin 
bir sporcunun ne yaptığını veya 
bir akademisyen, girişimci, şirket, 
kuruluş ve hatta ülkeyi nelerin 
başarılı kıldığını öğrenmek için 
de geçerli. Hepimiz birbirimizden 
biraz farklıyız ve kişiden kişiye 
farklılık gösterebilecek yerel 
deneyimlere ve koşullara sahibiz. 
Fakat, bulabileceğimiz veya 
anlatabileceğimiz her hikâyede 
olduğu gibi burada da herkes için 
geçerli olabilecek temel benzerlikler 
bulmak mümkün. Çünkü 
özümüzde hepimiz kendi limit ve 
sınırlarımızla, sonu olan bir dünyada 
yaşayan insanlar, sosyal varlıklarız. 
Bu nedenle, aynı şeyler bu kitapla 
ilgili de söylenebilir.” dedi.

“Geleneksel Sektörlerin 
Dışında Bir İş Birliği Potansiyeli 
Görüyoruz” 

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı 
Siyasi İşler Genel Müdürü ve 
Yeniden Asya Koordinatörü 
Büyükelçi Nilvana Darama ise 
Asya ülkelerinin son 20 yıldır ciddi 
bir kalkınma hamlesi içerisinde 
olduğunu belirterek, dünyanın 
önde gelen ekonomi ve finans 
merkezleri arasına her geçen gün 
yeni bir Asya ülkesinin katıldığını 
ifade etti. Güneydoğu Asya 

ülkeleriyle ikili ilişkilerde 
son yıllarda hayli mesafe kat 
edildiğini vurgulayan Darama, 
“Önümüzdeki dönemde 
bunu daha da artıracağız. 
Singapur’a baktığımız zaman 
tabi katma değeri yüksek 
sektörler, dijital teknolojiler, 

akıllı şehirler, yeşil dönüşüm, bütün 
bu alanlarda geleneksel sektörlerin 
dışında bir iş birliği potansiyeli 
görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İlişki Ağı Giderek 
Güçleniyor”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
son dönemde yapılan üst düzey 
ziyaretlerin, Türkiye ile Singapur 
arasındaki ilişki ağının giderek 
güçlendiğinin göstergesi olduğuna 
dikkat çekerek, “Ben bu programla, 
Türkiye ile Singapur arasındaki 
ilişkilere bir nebze de olsa katkımız 
olacağı kanaatindeyim.” dedi.

“Singapur’un Başarısının Elli 
Sırrı”

Açış konuşmalarının ardından, 
Eczacılık Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Aysu Selçuk, 
“Singapur’un Başarısının Elli Sırrı” 
isimli kitapla ilgili sunum yaptı.

Daha sonra APAM Müdürü 
Prof. Dr. Ali Merthan Dündar’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panele geçildi.

Panelde, Singapur’da bilimsel 
çalışmalar gerçekleştiren Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Hilmi Volkan Demir ve Doç. 
Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker 
katılımcılara Singapur’un eğitim 
sistemi ile bu alanda yapılabilecek 
iş birliği olanaklarını anlattı.

Ankara Üniversitesinde Asya Konuşmaları

Ekonomi ve Finans Merkezi 
Singapur Tüm Yönleriyle

Ele Alındı
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Kariyer planlaması ve iş 
hayatına hazırlık sürecinde 

öğrencilere gerekli yetkinlikleri 
kazandırmak amacıyla Ankara 
Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel Müdürlüğünce 
yapılan ortak çalışmayla Beşevler 
Yerleşkesi Şevket Aziz Kansu 
Binasındaki Kariyer Planlama ve 
İnsan Kaynakları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KARMER) 
bünyesinde kurulan İş Kulübü, 2 
Mart 2022 tarihinde İş-Kur Genel 
Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ın katıldığı bir törenle 
açıldı.

“Öğrencilerin Mezun 
Olduktan Sonra Kariyerleri İçin 
Bir Ufuk Açmayı Planlıyoruz”

Rektör Ünüvar açılışta 
yaptığı konuşmada, 300 bin 
civarında mezunu bulunan 
Ankara Üniversitesinin, bu ülkeye 
cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, 
Yargıtay, Sayıştay, Danıştay 
başkanları ve her kademeden insan 
kaynağı yetiştirmiş çok önemli bir 
kurum olduğunu belirtti.

Öğrencilerin mezun olduktan 
sonra kariyerleri için bir ufuk 
açmayı planladıklarını ifade eden 
Ünüvar, “İŞKUR’un vizyoner 
yaklaşımı ile Ankara Üniversitesinin 
bu gayesi birleşince İş Kulübü’nü 
Ankara Üniversitesinde açmak 
şart oldu.” ifadelerini kullandı. 

İş Kulübü açmanın, KARMER 
Müdürü Prof. Dr. Müge Ersoy 
Kart’ın da uzun zamandır hayali 
olduğunu vurgulayan Ünüvar 
şunları kaydetti:

“İstedik ki en gözde yerimize 
İş Kulübü’nü açalım ve burada 
çocuklarımız için yeni bir ufku 
açmış olalım. Çünkü artık öyle bir 
çağdayız ki diploma sahibi olmak 
yetmiyor, bir işi öğrenmiş olmak 
yetmiyor, aynı zamanda doğru 
yönlendirme yapmanız da gerekiyor. 
Ben bu iş birliği için İŞKUR’a çok 
teşekkür ediyorum. Umarım hep 
hayır duası alacağımız bir iş olur. İş 
Kulübü’nün Ankara Üniversitesine, 
Ankara’ya, Türkiye’ye ve insanlığa 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“İş Arama Becerileri ve CV 
Hazırlama Teknikleri Eğitimleri 
Verilecek”

İŞKUR Genel Müdürü Oğuz 
Kağan Güldoğan da İş Kulübü’nün 
iş arama becerileri ve CV hazırlama 
teknikleri gibi eğitimlerin verildiği 

bir etkinlik olduğunu belirterek, 
“Ankara Üniversitesi gibi değerli bir 
üniversitede bu kulübün açılışında 
bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 
Bizim için çok önemli, çok değer 
verdiğimiz bir etkinlik” dedi.

“Gerekli Yetkinlikleri 
Kazanmalarını Önemsiyoruz”

KARMER Müdürü Prof. Dr. 
Müge Ersoy Kart ise Ankara 
Üniversitesinin hangi alanda 
olursa olsun verdiği eğitimle fark 
yaratmayı başarmış, son derece 
güçlü bir üniversite olduğuna işaret 
etti. Kart, “Öğrencilerin mesleki 
donanımlarının yanı sıra iş gücü 
piyasasına hazırlık sürecinde gerekli 
olan yetkinlikleri de kazanmış 
olarak üniversitemizden mezun 
etmeyi son derece önemsiyoruz. 
İŞKUR ile yıllardır devam eden 
iş birliğimizin yeni bir ürünü 
için bugün buradayız. KARMER 
olarak, sözünü ettiğim iş gücü 
piyasasına tam donanımlı olarak 
öğrencilerimizi uğurlama 
sürecinde büyük katkısı olacağını 
düşündüğümüz İş Kulübü 
uygulamalarını, üniversitemiz 
bünyesine, öğrencilerimizin ayağına 
getirmiş olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Ankara Üniversitesinde 
İş Kulübü Açıldı

İş Kulübünün ilk 

mezunlarının sertifikalarını 

11 Mart 2022 tarihinde 

Rektörümüz Prof. Dr. 

Necdet Ünüvar ile Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Vedat Bilgin verdi.
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Üniversitemiz Su Yönetimi 
Enstitüsü (ENSTİTÜSU), 

topluma hizmet görevi bilinci 
ile Dünya Su Günü etkinlikleri 
düzenleyerek su ile ilgili konularda 
tüm paydaşlarla bilgi paylaşımı 
yapıyor. Bu bağlamda, 2022 
yılı Dünya Su Günü etkinlikleri 
çerçevesinde, Ankara Üniversitesi 
Çevre Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ile birlikte 22 
Mart 2022 tarihinde “Ülkemizde 
Yeraltı Suyu Yönetimi” başlıklı 
çevrim içi panel düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ile Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ayşen Apaydın, Prof. Dr. Hasan 
Serdar Öztürk, Prof. Dr. Ercan 
Bayazıtlı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 
ve Prof. Dr. Mustafa Fener ile 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin Atar’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen panelin açılış 
bölümünde, Ankara Üniversitesi 
yönetiminin suyun önemine ilişkin 
verdikleri mesajların yer aldığı kısa 
videolar izlendi. 

Su Yönetimi Enstitüsünden, 
Dünya Su Günü Etkinlikleri 

Çerçevesinde Panel

Ülkemizde 
Yeraltı Suyu 

Yönetimi

“Türkiye Su Zengini Değil”
Türkiye’nin su zengini bir 

ülke olmadığını dile getiren Prof. 
Dr. Ünüvar, suyun, savunma, 
uzay, enerji ve gıda ile birlikte 
ülkemizdeki öncelikli 5 alan 
arasında yer aldığını belirterek, 
“2010 yılından itibaren Su Yönetimi 
Enstitümüz var ve hakikaten 
çok değerli çalışmalar yapıyor. 
Su kaynaklarımızı çok dikkatli 
kullanmalıyız. Yeni su kaynakları ile 
ilgili adımlar atmalıyız.” dedi.

“2015’ten Beri Kutlanıyor”
Ankara Üniversitesi Su Yönetimi 

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen 
Çapar da Dünya Su Günü’nü 2015 
yılından bu yana her yıl BM’nin 
belirlediği tema çerçevesinde 
kutladıklarını belirtti.

“Su Talepleri Gittikçe 
Yükseliyor” 

Ankara Üniversitesi Çevre 
Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Somuncu ise Türkiye’nin Akdeniz 
ikliminin egemen olduğu yarı kurak 

bir ülke olduğuna dikkat çekerek, 
“Tarımsal faaliyetler, tarımsal 
üretim çok ciddi şekilde artmış 
durumda. Nüfus artmış durumda, 
su talepleri gittikçe yükseliyor. 
Ülkemizde şu anda kullanılan 
suyun yaklaşık %72’si tarımda 
kullanılıyor. Bunun çok büyük 
bölümü vahşi sulama. Konya Ovası 
ciddi bir problem alanı. Ve bu 
düzeltilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla 
burada su yönetimi, genel anlamda, 
özellikle de yeraltı suyu yönetimi 
son derece büyük önem taşıyor.” 
dedi.

Sunumlar
Açılış konuşmalarının ardından, 

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 
Genel Müdürlüğü Jeoteknik 
Hizmetler ve YAS Daire Başkanı 
Dr. Ayhan Koçbay “Türkiye’de 
Yeraltı Suyu ve Yapılan Güncel 
Çalışmalar” isimli sunumu ile 
ülkemizde yeraltı suyu konusunda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Dr. Koçbay, havza bazlı 
yeraltı suyu yönetimi çalışmaları 

Üniversitemizde 2010 yılından itibaren Su Yönetimi Enstitüsü çalışmalar yürütüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 

1993 yılında Dünya Su Günü 

olarak ilan edilen 22 Mart 

tarihinde, her yıl farklı bir tema 

ile su konusuna dikkat çekiliyor. 

Son yıllardaki toplantılar 

“Atıksu”, “Su İçin Doğa”, “Su ve 

İstihdam”, “Su ve Sürdürülebilir 

Kalkınma”, “Herkes İçin Su”, 

“Suya Değer Vermek” gibi 

temalarda düzenlenirken 2022 

yılının teması ise “Yeraltı Suyu: 

Görünmeyeni Görünür Kılmak” 

olarak belirlendi.
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ARAŞTIRMA-ETKİNLİK

Ankara Üniversitesi Teknokent, iklim değişikliğinin azaltılması, 
adaptasyonu ve finansmanı hakkında imzalanan Paris Anlaşması’nın 

TBMM’de onaylanmasının ardından, Türkiye’de ’karbon ayak izini’ 
(üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği 
zararın ölçüsü) hesaplayan ilk teknokent oldu. 8 kişilik ekibin 6 sera gazını 
karbon cinsinden hesaplayarak yaptığı çalışmada Ankara Üniversitesi 
Teknokent’in, 2021 yılında 650 tonluk karbon saldığı ortaya çıktı. 
Teknokent, şimdi bu oranı düşürmek için projeler geliştiriyor.

Ankara Üniversitesi Karbon Ayak İzi Çalışma Grubundan Dr. Pelin 
Kuşcu, yaklaşık 1,5 aylık sürede bütün yerleşkenin karbon ayak izi 
hesaplamasının yapıldığını kaydederek, “Elektrik tüketimi yenilebilir 
enerji kaynaklarından sağlandığı için bunun karbon yükü çok söz konusu 
değil. Ama yerleşkede kullanılan fosil yakıtlar, ısınmada kullanılan 
yakıtlarda kullanılan emisyonlar söz konusu. Temel vizyonumuz aslında 
sürdürülebilirlik. Bu yüzden de ilk kez Türkiye’de bir teknokent olarak 
karbon ayak izimizi hesapladık. Aslında iş bundan sonra başlıyor. Karbon 
nötrlemek ciddi bir süreç, emek ve proje süreci gerektiriyor. Bizim 
temennimiz diğer teknokentlere de bunun örnek teşkil etmesi.” diye 
konuştu.

Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Güray Değerli ise 
“Hesaplamaları yaptık, önümüzdeki günlerde sertifikamızı da alacağız. 
Teknoloji geliştirme bölgeleri bünyelerinde ARGE firmaları barındırıyor; 
biz bunların içinde bir örnek teşkil edeceğiz. Öncü rolümüz olacak.” 
ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi 
TEKNOKENT
Karbon Ayak İzini 
Hesaplıyor

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 
(QS), Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasını yayınladı.

Üniversitemiz 2 ana alanda ve 9 alanda sıralamaya girdi. 
Teoloji, İlahiyat ve Din Bilimleri alanı başta olmak üzere 
sıralamaya girdiği tüm alanlarda yükselişle büyük bir başarı 
gösterdi.

Ankara Üniversitesi 801-1000 bandında yer alırken, Sanat 
ve Beşeri Bilimler (Ana Alan) 451-500 bandında, Yaşam 
Bilimleri ve Tıp (Ana Alan) 397 bandında, Teoloji, İlahiyat ve 
Din Bilimleri 51-100 bandında, Eğitim ve Öğretim 201-250 
bandında, Dilbilim 251-300 bandında, Modern Diller 251-300 
bandında, Tarım ve Ormancılık 251-300 bandında, Tıp 401-450 
bandında, Fizik Astronomi 451-500 bandında, Kimya 501-550 
bandında ve Biyoloji Bilimleri 551-600 bandında yer aldı.

QS 2022’de
Ankara Üniversitesi

doğrultusunda, risk teşkil eden 
havzalar arasında Konya Kapalı 
Havzasının yanı sıra, Meriç- Ergene 
Havzası, Büyük Menderes ve 
Küçük Menderes Havzalarının da 
yer aldığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Su Kalitesi Daire Başkanı Zakir 
Turan da “AB Su Çerçeve Direktifi 
ve Ülkemizde Yeraltı Suyu 
Yönetiminde Uygulamalar” isimli 
sunumunu gerçekleştirerek, yeraltı 
suyu yönetiminde ülkemizin tabi 
olduğu direktif ve yönetmelikler 
ve bu yönetmelikler doğrultusunda 
yeraltı suyunun kalite ve miktar 
açısından değerlendirildiği izleme 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konya’daki Obrukların 
Oluşumları ve Yapısı Anlatıldı

UNDP Türkiye Doğal 
Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 
Projeler Koordinatörü Hatice 
Dinç ise “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları Doğrultusunda Suyun 
Önemi” isimli konuşmasında suyun 
önemine dikkat çekti. Konya Teknik 
Üniversitesi Obruk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Fetullah Arık, “Küresel İklim 
Değişikliği Yeraltı Suyu İlişkisi 
Bağlamında Obruk Oluşumları” 
isimli sunumu ile ülkemizde son 
yıllarda yeraltı suyunun aşırı 
kullanımı nedeniyle özellikle 
Konya bölgesinde sıklıkla görülen 
obrukların oluşumları, yapısı, 
nedenleri ve alınabilecek önlemler 
hakkında bilgi verdi.

Panel oturumunun son 
konuşmacısı, Ankara Üniversitesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Su Yönetimi 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Şebnem Arslan, “Sürdürülebilir 
Yeraltı Suyu Yönetiminin Önemi 
ve Önündeki Engeller” isimli 
sunumunu gerçekleştirerek, 
sürdürülebilir yeraltı suyu 
yönetiminde etik bilinç, sulama 
için açılan kaçak kuyular ve buna 
istinaden getirilebilecek olası 
yaptırımların neler olabileceğine 
dair bilgiler verdi. 
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Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

tarafından, mezuniyet 
sonrası tıp eğitimine 
yönelik eğitim 
programları çerçevesinde 
yapılan Epidemiyoloji/
Araştırma Yöntemleri 
ve Temel Biyoistatistik 
Kursunun ilki 
tamamlandı. Kursta 
başarılı olan araştırma 
görevlilerine belgeleri Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Osman 
Memikoğlu, Prof. Dr. Esra Erdemli 
ve kurs sorumlu öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Meltem Çöl ile Prof. Dr. 

Yasemin Yavuz tarafından törenle 
verildi.

Fakültenin, başta tüm araştırma 
görevlileri olmak üzere öğretim 
üyeleri ve öğretim görevlilerine 
yönelik olarak düzenlenen çevrim 

içi kurs programı, bilimsel araştırma 
tiplerini kavrama, planlama, 
yürütebilme, temel istatistiksel 
analizleri uygulayabilme ve çalışmayı 
makaleye dönüştürebilme bilgi ve 
becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

Tıp Fakültesi Epidemiyoloji/Araştırma Yöntemleri ve Temel Biyoistatistik Kursu

Başarılı Kursiyerlere Belgeleri Verildi

ZİDEK Tarafından Akredite Edildi

Ziraat Fakültesi Zootekni Programı

Ankara Üniversitesi ve Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü 

lisans programı, Ziraat Fakülteleri 
Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) 

tarafından iki yıl süreyle akredite 
edildi. Akreditasyona göre Zootekni 
Bölümü lisans eğitim programı, 
günümüzde Avrupa Birliği Ziraat 
Fakültelerinde yer alan Zootekni 

Bölümlerinin uygulamış olduğu 
eğitim programlarının sentezinden 
oluşuyor ve bu programa uyum için 
araştırma ve eğitim alt yapısı hızlı bir 
şekilde geliştirilecek. 

A ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 Mart 2022 tarihinde “Ankara Üniversitesi’nde Gençlerle 
Söyleşi” programını Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirdi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Dekanlar, Genel Müdürler, Öğretim Üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri katıldı. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emine Özmete ev sahipliği yaptı. Bakan Derya Yanık program sonrasında Fakülte şeref defterini 
imzaladı ve bölümlerin faaliyetlerinin yer aldığı stantları gezdi.

Öğrencilerimizle Söyleşi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’tan 
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AKREDİTE-ETKİNLİKLER

Ankara Üniversitesi DTCF”de Konferans:

Prof. Dr. Birsen Karaca: 
“Şehitlerimizin tek suçu 
Türk olmaktı ve Türkiye’yi 
temsil etmekti. Bizler o 
günlerde yaşadıklarımızı hiç 
unutmadık.” 

Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinde 

(DTCF) “Ermeni Terörü ve Şehit 
Diplomatlarımız” konulu konferans 
düzenlendi.

Kafkas Dilleri ve Kültürleri 
Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü 
Anabilim Dalı tarafından Muzaffer 
Göker Salonunda 19 Nisan 2022 
tarihinde düzenlenen program, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Batı 
dünyasında bugüne kadar terörle 
ilgili “iyi-kötü, bizden-sizden” 
ayrımının hep yapılageldiğini 
ifade ederek, “En kritik ayrım 
noktalarından bir tanesi de Ermeni 
örgütler tarafından hunharca 
katledilen diplomatlarımızdır. Onları 
maalesef görmezden geliyorlar, yok 
sayıyorlar. Onlar yok sayınca yok 
mu oluyor? Hayır, yok olmuyor. 
Biz onları anmaya devam ediyoruz. 
Onları gönlümüzde, kalbimizde 
yaşatmaya devam ediyoruz. Ama 
bunları da konuşmamız lazım. 
Akademi dünyasında gündeme 
getirmemiz lazım.” ifadelerini 
kullandı.

Her yıl nisan ayında farklı 
ülkelerde parlamentoların Ermeni 
iddialarıyla ilgili karar alma 
eğilimine girdiğine dikkat çeken 
Ünüvar, şunları söyledi:

“Tarihi olaylarda kararı 
parlamentolar alamaz. Çünkü 
parlamento oradaki olayların 
doğruluğunu, yanlışlığını ifade 
edemez. Burada mutlaka tarihçilerin 
öne çıkması gerekiyor. Biz hep 
şunu söyledik; gelin arşivlerimizi 

Ermeni Terörü ve
Şehit Diplomatlarımız

inceleyin, orada sözde Ermeni 
soykırımı diye ifade edilen 
hadiselerin aslında hiç de öyle 
olmadığını göreceksiniz ama buna 
yanaşmıyorlar. Niye yanaşmıyorlar? 
Çünkü gerçeği görmek istemiyorlar. 
Ama onlar gözlerini kapatınca 
gerçekler değişmiyor. Gerçekler gün 
gibi aşikâr.”

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar 
ise şehit diplomatların, görevlerini 
yerine getirirken Türkiye karşıtı 
terör örgütlerinin hain saldırılarına 
maruz kaldığını belirterek, “Bu 
saldırılarda pek çok vatan evladını 
şehit verdik, hatta bu saldırılarda 
henüz 12-13 yaşında olan 
çocuklarımızı bile kaybettik. Bu 
terörü gerçekleştirenleri bir kez 
daha şiddetle telin ediyorum. Şehit 
diplomatlarımızı minnet ve şükranla 
yâd ediyorum.” diye konuştu.

Kafkas Dilleri 
ve Kültürleri 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Birsen 
Karaca da Ermeni 
terör örgütlerini 

besleyen kültürel ortam ve siyasi 
konjonktürün Türkiye’de yapılan 
bilimsel çalışmaların ilgi odağında 
olduğunu ve bu ilginin daha uzun 
süre devam edeceğe benzediğini 
ifade ederek, “Zira karşımızda 
önemli bir bölümü hala karanlık 
olan kocaman bir tablo var.” dedi.

Onlarca Türk diplomat ve 
yakınının Ermeni teröristlerce 
katledildiğini dile getiren Karaca, 
“Şehitlerimizin tek suçu Türk 
olmaktı ve Türkiye’yi temsil 
etmekti. Bizler o günlerde 
yaşadıklarımızı hiç unutmadık.” 
ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından, 
Avrasya İncelemeleri Merkezi 
Başkanı Emekli Büyükelçi Alev 
Kılıç ve Analist Hazel Çağan Elbir 
tarafından “Ermeni Terörü ve Şehit 
Diplomatlarımız” konulu konferans 
verildi. Programa; Büyükelçi 
Ahmet İdem Akay, Dışişleri 
Mensupları Eşleri Dayanışma 
Derneği (DMEDD) Başkanı Simay 
Gümrükçü ve dernek üyeleri, şehit 
diplomatların yakınları, öğretim 
üyeleri ile öğrenciler katıldı.
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Ankara Üniversitesi Afet 
Yönetimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (AFAM) 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nehir 
Varol’un danışmanlığında 
kurulan Ankara Üniversitesi 
Afet Gönüllüleri Topluluğunun 
(ANKAGÖN) tanışma ve ön 
bilgilendirme toplantısı 20 Şubat 
2022 tarihinde düzenlendi. Çevrim 
içi olarak yapılan toplantı AFAM 
ve SKS koordinatörlüğünde 
gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ın açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı, AFAD Planlama 
ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı 
Abdulkadir Tezcan ve SKS Daire 
Başkanı Hakkı Ener Elçi’nin destek 
ve tebrik konuşmalarıyla devam etti. 

 Ankara Üniversitesi 

Afet Gönüllüleri Topluluğundan

Afet Gönüllüleri Topluluğu 
(ANKAGÖN) Başkanı İrem 
Özer, topluluk amaçlarının, 
Ankara Üniversitesi kapsamında 
ülkemizde meydana gelecek 
afet ve acil durumlarda bölgede 
destek verebilecek uzmanlaşmış 
gönüllü öğrencileri yetiştirmek 
ve koordinasyonu sağlamak 
olduğunu söyledi. İrem Özer 
ayrıca, Ülkemizdeki ve dünyadaki 
afet ve acil durumlarını yakından 
takip ederek toplumda gönüllülük 
bilincini ve ülkemizdeki afet ve acil 
durumlarda yardımın gelişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla 
kurulduklarını ifade ederek sözlerini 
tamamladı. AFAM Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Nehir Varol’un kapanış 
konuşmasıyla toplantı sonlandırıldı.

Üniversitemizin farklı 

fakültelerinde eğitim alan 
öğrencilerden oluşan topluluk, 
kurucu 15 üyenin gerekli eğitimleri 
alması ve diğer topluluk üyelerine 
eğitimlerin verilmesi ile afet ve acil 
durumlar konusunda Üniversitemize 
ve Ülkemize destek ekip olarak 
görev alacak.

Tanışma ve Ön Bilgilendirme Toplantısı

ankaBIGG Uzmanları

Sağlık Bilimleri Öğrencileriyle Buluştu
Sağlık Bilimleri Fakültesinin genç girişimci adayı 

öğrencilerine TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek 
Programı (BIGG) kapsamında 23 Şubat 2022 tarihinde 
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Girişimcilerin 
teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine katma değer 
oluşturmak ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli 
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini sağlamak 
amacıyla yürütülen ankaBİGG projelerinin tanıtımı 
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
yapıldı. Araştırma Üniversitesi misyonumuzu 
güçlendirecek projelerin geliştirilmesine katkı 
sağlayacak tanıtım etkinliği, Üniversitemizin Teknoloji 
Transfer Ofisi Girişimcilik Uzman Yardımcısı Gözde 
Uysal tarafından gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi önceki dekanlarından Prof. 
Dr. Tuğrul Ansay ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü önceki 

müdürlerinden Prof. Dr. Yavuz Ercan vefat etti.
Prof. Dr. Tuğrul Ansay ve Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Allah’tan 

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz
Ankara Üniversiteliler

Prof. Dr.
Yavuz Ercan

Prof. Dr.
Tuğrul Ansay
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Ülkemizde 2022 yılının “Afet 
Tatbikat Yılı” olarak ilan 

edilmesi nedeniyle Sağlık Bilimleri 
Fakültemizde 10 Mart 2022 
tarihinde AFAD uzmanlarının 
katılımlarıyla “Afet ve Yangın 
Farkındalık Eğitimi” ile “Yangın ve 
Tahliye Tatbikatı” düzenlendi. 
Türkiye’nin afetler konusunda 
dünyada yüksek riskli ülkeler 
arasında olması bu tür farkındalık 
geliştirici eğitimlerin ve 
tatbikatların önemini artırıyor. 
Açılışı Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete 
tarafından yapılan programa Sağlık 
Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 
akademik ve idari personeli katıldı. 
AFAD Ankara İl Müdürlüğü 
uzmanları tarafından “Afet 

Sağlık Bilimleri Fakültesinde

Afet Yangın Farkındalık Eğitimi ve 
Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Farkındalık Eğitimi”, “Yangın 
Farkındalık Eğitimi” başlıklarında 
interaktif eğitimler verildi. 
Fakültede yangın alarmı çaldıktan 

sonra, acil durumlar için belirlenen 
Fakülte toplanma alanında ise 
topluluğun katılımı ile yangın 
tatbikatı yapıldı.

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim 
Koordinatörlüğü çalışmaları 

kapsamında Kasım 2021’de 
başlanan İngilizce eğitimleri Ocak 
2022’ye 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 olarak düzenlenen 
eğitim programları çerçevesinde 
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.

YDS Hazırlık Sınavı Eğitimi
YDS Hazırlık Sınavı 

Eğitimlerine 72, konuşma 
eğitimlerine ise 61 kişi katıldı.

Temel Bilgisayar Kullanımı 
Eğitimi 

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz 
Kansu Binası 8. katında bulunan 
Hizmet İçi Eğitim Bilgisayar 
Salonunda ise Üniversitemiz 
idari personeli için 6-7 Ocak 
2022 tarihleri arasında ve farklı 
bir grup için de 13-14 Ocak 2022 
tarihleri arasında düzenlenen 
“Temel Bilgisayar Kullanımı 
Eğitim Programı”na toplam 27 
personelimiz katıldı. 

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.

Temel Eğitim Programı 
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 olarak 
düzenlenen ve 14 personelimizin 
katıldığı “Etkili İletişim ve Güzel 
Konuşma Semineri” Üniversitemiz 
Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden 
Öğr. Gör. Fulya Akbuğa tarafından 
verildi.

Hizmet İçi Eğitim Programları



Ankara ve Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversiteleri Arasındaki
Yakın İş Birliği Sürüyor

Genç üniversitelerin gelişiminin 
desteklenmesi için 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından hayata geçirilen “YÖK 
Anadolu Projesi”nde bir yılı aşkın 
süre geride kalırken, proje 
kapsamında eşleşen Ankara 
Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi arasında pek çok 
alanda gerçekleştirilen iş birlikleri 
başarılı bir şeklide devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Nahçıvan programı 
dönüşü Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdülhalik Karabulut ve Üniversite 
yönetimi ile bir araya geldi. 
Toplantıda, “YÖK Anadolu Projesi” 
kapsamında yürütülen ortak eğitim 
çalışmaları ele alındı, ileriye dönük 
beklentiler konuşuldu.

Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdülhalik Karabulut, toplantıda 
yaptığı konuşmada, Ankara 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Abdülhalik Karabulut ve 
Üniversite yönetimi ile bir araya 
geldi. 

Üniversitesi ile yürüttükleri 
“YÖK Anadolu Projesi”nin 
başarılı bir şekilde ilerlediğini 
söyledi. Öğrenciler arasında ciddi 
bir memnuniyet olduğunu ifade 
eden Karabulut, “Bizi memnun 
eden en önemli hususlardan 
biri de şu; öğrencilerimizin 
Ankara Üniversitesi öğretim 
üyelerinden ders aldıklarında daha 
fazla heyecanlandıklarını, daha 
fazla memnuniyet duyduklarını 
görüyoruz. Bunun için memnuniyet 
anketi yaptık. Ciddi anlamda 
memnuniyet var. Herhangi bir 
sıkıntı yaşamadık.” dedi.

Eczacılık, İslami İlimler, 
Eğitim, Sağlık Bilimleri ve Fen 
Edebiyat Fakültelerinde minimum 
2 ders olmak üzere şu anda 
10 dersin Ankara Üniversitesi 
akademisyenlerince verildiğini 
kaydeden Karabulut, “Ankara 
Üniversitesinden daha fazla 
akademisyenin yüz yüze ders için 
Ağrı’ya gelmesini bekliyoruz.” diye 
konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise genç 
üniversitelerle bir araya gelmeyi 
ve onlara katkı sağlamayı çok 
önemsediklerini dile getirdi. “YÖK 
Anadolu Projesi”nde Hakkari ve 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteleri 
ile eşleştiklerini anımsatan Ünüvar, 
“Pandemi dönemine denk gelince 
yüz yüze çok fazla ders yapma 
imkânımız olmadı ama bundan 
sonra rutine döndükçe Ağrı ile 
daha yakın bir iş birliğimiz olacak. 
Nihayetinde biz beşeri sermayeye 
katkı sağlıyoruz. Ülkemizde değişik 
kademelerde gerek kamu gerek özel 
sektör gerekse kendi işini yapacak 
arkadaşların en nitelikli şekilde 
yetişmesi bağlamında çalışmalar 
yapıyoruz. Çünkü üniversiteler bu 
çalışmaların membaıdır.” ifadelerini 
kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç da projenin başlangıcından 
bugüne kadar devam eden süreç 
hakkında bilgi verdi.
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Türk dünyası tarafından baharın 
müjdecisi kabul edilen Nevruz 

Bayramı, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, bir asır önce Nevruz 
kutlamalarına katıldığı Keçiören’de, 
Ankara Üniversitesi ve Keçiören 
Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 
görkemli bir etkinlikle kutlandı.

Kalaba Türk Dünyası 
Meydanında 21 Mart 2022 
tarihindeki program, Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov, Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan, Bosna Hersek, 
Moldova, Kosova, KKTC 
büyükelçileri, milletvekilleri, 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör 
yardımcıları, öğretim üyeleri ve 
Türk dünyasından çok sayıda 
konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Düsen Kaseinov, başta 
Nevruz kutlayan kardeş halklar 
olmak üzere tüm insanlığın Nevruz 
Bayramı’nı kutladığını belirterek, 
“Her gününüz Nevruz gibi aydınlık, 
Nevruz gibi renkli, Nevruz gibi 
bereketli olsun.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 

100 Yıl Sonra Aynı Yerde

Keçiören Belediyesi ve Üniversitemiz İş Birliğiyle

Aynı Nevruz Coşkusu
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Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyeti kurmadan önce, 
1922 yılında Keçiören’de 
bulunan bugünkü Ziraat 
Fakültesi yerleşkesinde Nevruz 
kutlamalarına katıldığını anımsattı. 
Ünüvar, “Atatürk’ün Ankara 
Üniversitesine ait bir mekânda 
Nevruzu kutlamasından dolayı 
bir gelenek var. Bu geleneği bir 
asır sonra yeniden canlandırmış 
olmanın büyük mutluluğunu 
yaşıyoruz.” ifadesini kullandı. 
Ünüvar “Ne güzel, bu Nevruzu 
birlik ve beraberlik içerisinde 
kutluyoruz. Nevruz tek başına 
kutlanan bir bayram değildir. 
Nevruz şenliktir, coşkudur, yeniden 
canlanmadır. Yeniden canlanma 
da tek başına olmaz. Birliğimizin, 
beraberliğimizin daim olmasını 
diliyorum. Nevruzun insanlığa barış 
ve huzur getirmesi temennisiyle 
herkesin Nevruz Bayramı’nı 
kutluyorum.” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok ise şunları kaydetti:

“Devletleri devlet yapan, 
milletleri millet yapan değerler 
vardır. Devletler ve milletler 
bu değerlerine sahip çıktıkları 
sürece istiklal ve istikballerini 

devam ettirirler. Programa 
katkılarından dolayı Ankara 
Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’a, ziraat fakültesi 
dekanımıza, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Nevruz 
Bayramımız kutlu olsun.”

Çeşitli ülkelerden gelen halk 

oyunları ekiplerinin yörelerine 

özgü gösterileriyle devam eden 

programa, Ankara Üniversitesi 

Türk Halk Oyunları Topluğu 

da danslarıyla renk kattı. 

Programın devamında çekiç 

ile örs üzerinde demir döverek, 

baharın habercisi Nevruz 

ateşinin üzerinden atlayan 

Rektör Ünüvar, Başkan Altınok 

ve büyükelçiler, meydanda 

büyükelçilikler tarafından 

açılan stantları gezerek yöresel 

yemek ve sanat eserlerini 

inceledi.
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NADİR’den “Renginle Nadir 
Olanı Keşfet” Etkinliği

Ankara Üniversitesi Nadir 
Hastalıklar Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (NADİR), nadir 
görülen genetik hastalıklara dikkat 
çekmek ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla “Renginle Nadir Olanı 
Keşfet” etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültesi Morfoloji 
Yerleşkesi Fuaye Alanında “28 
Şubat Nadir Hastalıklar Günü” 
kapsamında gerçekleştirilen 
etkinliğe; Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Serdar Öztürk, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, 
Nadir Hastalıklar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, merkez 
yöneticileri, hastane başhekimleri, 
akademisyenler ile tıp öğrencileri 
katıldı.

Nadir hastalıklar konusunda 
farkındalık geliştirilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlayan etkinlik 
kapsamında, hekimlerden nadir 
hastalıklar farkındalığına dair 
multidisipliner yaklaşım ile erken 
tanıyı vurgulayan video mesajları 
alındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, etkinlikte 
yaptığı konuşmada, nadir hastalıklar 
konusunun son yıllarda çok 
konuşulan bir konu olduğunu, 
özellikle SMA’lı hastalar üzerinden 
çok konuşulduğunu belirterek, nadir 
hastalıkların sadece SMA ile sınırlı 
olmadığını kaydetti. Toplumda bu 
hastalıkların çok sık olmadığını, 

ancak gerek tıbbi, gerek toplumsal, 
gerekse ekonomik boyutları 
düşünüldüğünde nadir hastalıkların 
yükünün o kadar da az olmadığını 
gördüklerini ifade eden Ünüvar, 
gelecekte çeşidinin daha da artacağı 
varsayılan nadir hastalıkların 
toplumda çok ciddi ölçüde bir yük 
haline gelebileceğini aktardı.

Üniversitenin temel 
fonksiyonlarından birisinin de 
toplumun problem olarak gördüğü 
her konuya kafa yorması, onunla 
ilgili gerek akademik gerekse 
toplumsal açıdan çalışmalar 
yapması olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, nadir 
hastalıklarla ilgili çalışmaları 
yoğun bir şekilde sürdürdüklerini 
belirterek, “İddiamız şu; biz kısa 
zaman içerisinde Türkiye’nin en 
iyisi olacağız ve birazcık daha 
zaman alacak ama dünyanın en 
iyi merkezlerinden biri olacağız. 
Nadir hastalıklarla ilgili hangi konu 
konuşuluyorsa o konuda Ankara 
Üniversitesi Nadir Hastalıklar 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
söyleyeceği bir söz olacak. Bu 
konuda bir otorite olacak. Bu kadar 
iddialıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da bu konuda çok 
duyarlı olduğunu ifade eden 
Ünüvar, nadir hastalıklarla ilgili 
konularda, medyada zaman zaman 
yer alan haberlerle ilgili devletin 
çok hızlı pozisyon aldığını ve 
hastaların her türlü sosyal, tıbbi ve 
ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik çalışıldığını ifade etti. Bu 
konuda çok yoğun ve aktif olarak 
çalışan bir ekibin olduğunu belirten 
Ünüvar, şunları söyledi:

“Toplumda nadir hastalıklarla 
ilgili gerçekten cebelleşen bir aile 
kitlesi var. Çocuğu nadir bir hastalık 
olduğu zaman onun tıbbi yönü, 
ekonomik yönü, sosyal yönü ile 
gerçekten yoğun bir uğraş veren kitle 
var. O kitlenin derdine derman olalım 
istiyoruz. Devletimizin üzerindeki 
ileride muhtemel nadir hastalıklar 
yükünün de nasıl azaltılabileceğine 
dair çalışmalar yapmak istiyoruz.”

Ankara Üniversitesi Nadir 
Hastalıklar Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatma 
Tuba Eminoğlu da toplumsal 
bilinci uyandırmak ve farkındalık 
oluşturmak için bu etkinliği 
düzenlediklerini söyledi. Nadir 
hastalıkların sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da önemli sağlık 
problemleri olarak kabul edildiğini 
belirten Eminoğlu, “Nadir hastalık 
denildiğinde her biri tek tek 
düşünüldüğünde belki görülme 
sıklığı düşük gibi algılanmakta 
fakat 7 bini aşkın hastalığın hepsi 
bir arada düşünüldüğünde önemli 
bir grup hastalığı oluşturmakta. 
Tüm dünyada yaklaşık 350 milyon, 
Türkiye’de ise 6,5-7 milyon kişinin 
bu hastalıklardan etkilendiğini 
tahmin etmekteyiz. Aynı zamanda 
bu hastalıkların bir özelliği de 
yüzde 80’i genetik olarak geçişli 
ve yüzde 70’i çocukluk döneminde 
gözlemlenmekte.” dedi.



North Carolina 
Üniversitesinde Çocuk 

Metabolizma ve Genetik 
Hastalıkları üzerine çalışan 
Dr. Müge Güçsavaş Çalıkoğu, 
6 Nisan 2022 tarihinde Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Bahtiyar Demirağ 
Amfisinde Çocuk Hastalıkları 
hekimleri ile bir araya geldi. 
Yoğun ilgi ve katılımın 
olduğu “Çocuklarda Nadir 
Hastalıkların Yönetimi: Olgu 
Örnekleri ve North Carolina 
Eyalet Modeli” başlıklı 
konferansta, nadir hastalıkların 
tarihçesinden, güncel 
teknolojik tanı yöntemlerine 
kadar birçok konuya yer verildi 
ve ilgi çekici pediatrik vakalar 
üzerinden hastalıklar tartışıldı.

Söyleşide, Dr. Müge 
Güçsavaş Çalıkoğlu’nun, 
genişletilmiş yenidoğan 
tarama programından da 
sorumlu olduğu North 
Carolina eyaletinin, kalıtsal 
metabolik hastalıklar açısından 
stratejileri ve modelleri 
konuşuldu. Metabolik 
hastalık şüphesi oluştuğu 
andan itibaren bir hastanın 
ve ailesinin yaşadığı süreçler 
ve hekimlerin bu süreçteki 
rolleri, hasta örnekleri 
üzerinden paylaşıldı. Çocuk 
hekimi adayları asistanların, 
uzmanların ve bu alanda 
çalışan akademisyenlerin 
dikkat ve ilgiyle dinlediği Dr. 
Müge Güçsavaş Çalıkoğlu, 
konferans sonrası akademik 
salonda soruları yanıtladı ve bu 
alanda uzmanlaşmak isteyen 
asistan hekimler için ufuk açıcı 
tecrübelerini paylaştı.

Nadir
Hastalıklar 
Deneyimi
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyaret ederek Yargıtay 

Başkanlığının yeni hizmet binası için “hayırlı olsun” dileklerini 
iletti ve anlamlı bir hediye takdim etti. Ünüvar, Akarca’ya, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 5 
Kasım 1925’te “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulan 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açılışında akademisyenler 
ve öğrencilerle çektirdiği tarihi fotoğrafın yer aldığı tabloyu hediye 
etti.

Rektör Ünüvar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Hukuk 
Mektebi’nin açılışında sarf ettiği “Cumhuriyetin merkez-i 
idaresinde bir Hukuk Mektebi açmak vesilesi bugünkü içtimaımızı 
ihzar etmiş bulunuyor”, “Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu 
büyük müessesenin küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste 
duymadım ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum” sözlerinin 
yazılı olduğu tablodaki fotoğrafın hikâyesinden de kısaca bahsetti.

Hediye için teşekkür eden Yargıtay Başkanı Akarca, tabloyu 
binada en çok kullanılan salonlardan birine asacaklarını dile getirdi.

Akarca ve Ünüvar, sohbetin ardından birlikte Yargıtay’ın yeni 
hizmet binasını gezdi. Rektör Ünüvar, binayı gezerken güzel bir 
sürprizle de karşılaştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaleme 
aldığı “Gazi Meclis’te O Gece” kitabı ile Ankara Üniversitesinin 
sembolü güneş kursunun özel bir bölümde sergilendiğini gören 
Ünüvar, mutluluğunu dile getirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, binayı gezerken birçok bölümde 
anı fotoğrafı çektirdi.

Rektör Ünüvar’dan 
Yargıtay Başkanı 
Akarca’ya
Anlamlı Armağan



Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “Hocalı özlemimiz halen devam ediyor...”

Ermenilerin, 26 Şubat 1992’de 
Karabağ Hocalı’da çocuk, 

kadın, yaşlı 613 kişiyi öldürdüğü 
katliam, Ankara Üniversitesinin de 
desteğiyle düzenlenen “30. Yılında 
Her Yönüyle Hocalı Soykırımı” 
paneliyle anıldı.

Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Reşad Memmedov, 
Türkiye Azerbaycan Dostluk 
İş Birliği ve Dayanışma Vakfı 
(TADİV) Şuşa Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen panelin açılışında 
yaptığı konuşmada, o dönemde 
yaşananları dünyaya anlatmaya 
devam edeceklerini belirterek, 
“Bizler bu adımları atalım ki 
uluslararası mahkemeler kurulsun, 
bu cinayetleri işleyenler cezalarını 
bulsun. Faşizm ideolojisi üzerine 
kurulmuş Ermeni felsefesine 
son verilsin. Bunların ideolojisi 
mahvolsun.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
20. yüzyılda yaşanan en acı 

30. Yılında

Her Yönüyle 
Hocalı 

Soykırımı 
Paneli

olaylardan biri olarak tarihe geçen 
Hocalı katliamı ile ilgili olarak, 
“Bizler acılarımızı paylaşıyoruz, 
ağlaşıyoruz ama bunları çok fazla 
anlatamıyoruz. Çağımız iletişim 
çağı ve iletişimi doğru şekilde 
yapmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Karabağ’ın önemli bir 
bölümünün, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın birlik, beraberlik 
ve dayanışması sayesinde işgalden 
kurtarıldığını kaydeden Ünüvar, 
“Hocalı özlemimiz halen devam 
ediyor. İnşallah Allah bize 
Hocalı’nın işgalden kurtulduğunu, 
özgürlüğüne kavuştuğunu da 
gösterir.” diye konuştu.

Türk dünyasının, en başta da 
Türkiye ile Azerbaycan’ın birlik 
ve beraberliğinin önemine vurgu 
yapan Ünüvar, bu çerçevede Ankara 
Üniversitesinin, Azerbaycan ile 
eğitim alanında ciddi bir dayanışma 
içerisinde olduğunu dile getirdi. 
Ünüvar, şunları kaydetti:

“Azerbaycan’da bulunan 3 

üniversite ile ciddi anlaşmalarımız 
var. Azerbaycan Teknik Üniversitesi 
ile bilgisayar mühendisliği 
alanında çift diploma programı 
başlattık. Bizim bu iş birliklerini 
daha da artırmamız lazım. Askeri 
ordularla ülkeleri koruyabilirsiniz, 
kurtarabilirsiniz ama eğitim 
orduları ile geliştirebilirsiniz, 
kalkındırabilirsiniz. Onun için 
Karabağ’daki zaferin sadece askeri 
bir zafer değil, aynı zamanda 
eğitilmiş ordunun ve yüksek 
teknolojinin de zaferi olduğunu asla 
unutmamak lazım. Bu çerçevede 
daima yeni adımlar atmak lazım. 
Bu duygularla Hocalı şehitlerini 
rahmetle, minnetle yâd ediyor, 
Azerbaycan ve Türkiye’nin ilelebet 
hep zirvede olmasını Cenabı 
Hak’tan temenni ediyorum.”

TADİV Başkanı Prof. Dr. 
Aygün Attar ise bir süre önce 
gerçekleştirdikleri çalıştayla, 
Hocalı Soykırımı ile ilgili bir süreç 
başlattıklarını belirterek, “Avrupa 
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ANMA TÖRENİ-ULUSLARARASILAŞMA

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, 3 Mart 2022 
tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı 

mikamında ziyaret etti.
Türkiye’deki görevine geçtiğimiz aylarda başlayan Büyükelçi 

Marrapodi, Ankara Üniversitesi ile yaptığı bu görüşmenin, 
Türkiye’de bir üniversiteyle yaptığı ilk görüşme olduğunu belirtti. 
Marrapodi, “Bugün gerçekleştirdiğim bu ziyaretin bu kadar erken 
olması bir tesadüf değildir. Çünkü İtalya ve Türk halkı arasındaki 
dostane ilişkiyi inşa etmek için en önemli kurumlardan biri eğitim 
kurumudur.” dedi.

Kendisini üniversite dünyasına her zaman çok yakın hissettiğini 
dile getiren Marrapodi, kampüse girerken öğrencileri görmenin 
kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Marrapodi, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalının, Türkiye’nin en önemli İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı olduğunu da çok iyi bildiğini aktardı.

Bu ziyaretin aktif bir sonucunun olması gerektiğinin de altını 
çizen Marrapodi, “Tarım ve ormancılık konusundaki iş birliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu konularda her 
zaman İtalya için çok önemli bir ortak olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da İtalya 
ile Türkiye arasındaki Akdeniz komşuluğu ve uzun yıllara dayanan 
dostluğa vurgu yaptı. Ünüvar, Marrapodi’nin “Ankara Üniversitesine 
ziyaretinin tesadüfi olmadığı” şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, 
“Ben de aynı kanaatteyim. Ankara Üniversitesi Türkiye’nin en önemli 
üniversitelerinden birisi. İtalyan Dili ve Edebiyatı ile ilgili çok güçlü 
de bir bölüme sahip. Dolayısıyla eğitim alanında Türkiye ile İtalya 
arasındaki çok önemli bağlantıyı sağlayan üniversitelerin başında 
geliyor.” diye konuştu.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi ile İtalya’daki Pisa, Milan, Salento 
ve Pontifical Gregorian üniversiteleri arasında iş birliği bulunduğunu 
da sözlerine ekledi. Bunun üzerine Büyükelçi Marrapodi, Ankara 
Üniversitesinin İtalya’daki üniversitelerle olan bağlantılarını daha 
canlı ve dinamik hale getirme konusunda elinden geleni yapacağını 
söyledi.

İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvuru sürecini müzakere ettik. 
TADİV bunu üstlendi. Değerli 
akademisyenlerin, hukukçuların, 
vicdan sahibi olan herkesin 
yardımıyla nisan ayında ikinci 
çalıştayımızı gerçekleştirip Hocalı 
Soykırımı’nın 30. yılında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurumuzu yapacağız. Biz 
Hocalı’ya adalet diyoruz, Hocalı’ya 
adalet talep ediyoruz. Hocalı 
Soykırımı’nı gerçekleştirenlerin 
cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi. 
Hocalı’da yaşananların insanlığın 
yüz karası olduğunu ifade eden 
Attar, “Hocalı soykırımı hukuki 
olarak karşılığını bulmazsa, 
böyle soykırımların daha nicesi 
tekrarlanacak. Adaletin tecelli 
etmesi için artık sabrımız kalmadı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından, 
Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci 
Bozkuş’un oturum başkanlığında 
gerçekleştirilen “30. Yılında 
Her Yönüyle Hocalı Soykırımı” 
paneline geçildi. Panelde; Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir 
Avşar, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ünsal Dönmez, 
Hocalı’ya Adalet Kampanyası 
Türkiye Temsilcisi Avukat Gözde 
Kılıç Yaşın ile Hocalı Soykırımı 
Tanığı, Karabağ ve D.Zengezur İş 
Adamları STK Üyesi Mais Hasanov, 
26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı’da 
yaşananları anlattı.
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İtalyan Büyükelçiden, 
Türkiye’deki Üniversiteler 
Arasında İlk Ziyaret
Ankara Üniversitesine
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Çanakkale Zaferinin 
107. yılı nedeniyle 
düzenlenen panelde, Türk 
askerinin savaş sırasında 
bile insanî duyguları 
bırakmadığı bir kez daha 
izleyicilerle paylaşıldı.

Ankara Üniversitesinden Çanakkale Paneli

Centilmenlerin Son Muharebesi

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri 
Fakültesi, 18 Mart Çanakkale 

Zaferinin 107. yıl dönümü nedeniyle 
“Çanakkale: Centilmenlerin Son 
Muharebesi” başlıklı bir panel 
düzenledi. ATAUM Konferans 
Salonunda 18 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen panelin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, muharebe ile centilmenliğin 
aslında bir birine çok da yakın 
iki ifade olmadığını belirterek, 
“Baktığımız zaman Türk tarihinin 
hakikaten bir barış tarihi olduğunu, 
Türklerin hakim olduğu her yerde 
barışın hakim olduğunu çok rahat 
görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Savaşların ne kadar kötü 
olduğunu şimdiki neslin 
Ukrayna’daki savaşa bakarak 
gördüğünü dile getiren Ünüvar, 
“Belki bugün buradaki 
gençlerimizin ağabeyleri 
Suriye’deki savaşa bakarak, babaları 
Irak’taki savaşa bakarak, dedeleri 

de Japonya’daki, Vietnam’daki 
savaşlara bakarak aslında savaşın ne 
kadar vahşi ve acımasız olduğunu 
gördüler. Ama bizim dedelerimizin 
dedeleri Çanakkale’de muharebe 
yaparken insanî birçok özelliği 
de ortaya koymuşlardır ve bunu 
oraya gelen Anzaklar, oraya 
gelen İtilaf kuvvetlerinin güçleri 
daha sonraki hatıralarında ifade 
etmişlerdir.” dedi. Bir İngiliz 
askerinin, hatırasında, “Kasım 
2015’te bizim taburumuzu sel bastı. 
Hastalar öldü, bir kısmı da kurtuldu. 
Silahlar sele kapıldı. Derenin karşı 
yakasına geçtik. Türkler karşısında 
tamamen çaresizdik. Onlar gelip 
ya bizi muhasara altına alabilir ya 
da öldürebilirdi ama Türkler bunu 
yapmadı.” dediğini aktaran Ünüvar, 
“Bu, oradaki Türk askerinin vatanını 
korumak için ne kadar azimli 
olsa da aslında düşman bellediği 
insanlara karşı ne kadar merhametli 

olduğunu da gösteriyor. Biz 107 yıl 
sonra onun gururunu yaşıyoruz.” 
diye konuştu.

Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selahiddin 
Öğülmüş de Çanakkale Zaferi’nin, 
Türk milletinin hafızasında derin 
izler bırakan, yoğun duygular 
uyandıran bir zafer olduğunu 
belirterek, “Vatan ve bağımsızlık, 
canımızdan bile vazgeçebileceğimiz 
kadar önemli bir değer hepimiz 
için. İşte Çanakkale bunun somut, 
yaşanmış bir örneği.” ifadelerini 
kullandı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. 

Necdet Aysal’ın üstlendiği; 

Prof. Dr. Yıldız Deveci 

Bozkuş, Doç. Dr. Mustafa 

Serdar Palabıyık ve Dr. Öğr. 

Üyesi Mehmet Sedat Erkan’ın 

konuşmacı olarak katıldığı 

“Çanakkale: Centilmenlerin 

Son Muharebesi” başlıklı 

panel gerçekleştirildi.
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ETKİNLİKLER

82 Yaşındaki Mezunumuza
Rektörlükte Özel Diploma Töreni
Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesini 
82 yaşında bitiren 
Türkiye’nin en yaşlı 
üniversite mezunu 
Mustafa Yavuz 
Yalçınkaya, 24 Şubat 
2022 tarihinde Rektörlük 
100. Yıl Salonunda 
düzenlenen törenle 
diplomasını aldı.

1959 yılında Hukuk 
Fakültesine kaydolan 
Mustafa Yavuz 
Yalçınkaya, 1960 darbesi 
sonrası lise mezunlarına 
yedek subay öğretmenlik 
hakkı tanınması üzerine 
okulunu yarıda bırakarak 
askere gitti. Askerliğini Ankara’nın 
Beypazarı ilçesinde öğretmenlik 
yaparak tamamlayan Yalçınkaya, 
Hukuk Fakültesine devam 
etmeyerek, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine 
kayıt yaptırdı. Beşeri Coğrafya 
Bölümünden başarıyla mezun olan 
Yalçınkaya, aynı üniversitenin 
arkeoloji bölümünde okuyan ve 
daha sonra DTCF’de öğretim 
üyesi olarak görev yapan Prof. 
Dr. Işın Yalçınkaya ile evlendi. 
Çeşitli kamu kurumlarında 
görev yapan Yalçınkaya, emekli 
olduktan sonra müziğe başladı 
ve yıllarca profesyonel olarak 
müzikle ilgilendi. Yalçınkaya, 
1997 yılında aftan yararlanarak, 
Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine tekrar kaydoldu. Bu 
sırada müzik kariyerine devam 
eden Yalçınkaya, okulu ikinci kez 
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bırakmak zorunda kaldı. Cebeci 
semtinde, Hukuk Fakültesinin 
hemen karşısında ikamet eden 
Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 2018 
yılında tekrar aftan yararlanarak 
üçüncü kez Ankara Üniversitesine 
kayıt yaptırdı. Yeniden başladığı 
okulunda, devam zorunluluğu 
olmamasına rağmen hiçbir dersi 
kaçırmayan Yalçınkaya, mezuniyete 
hak kazandı.

82 yaşında elde ettiği bu 
başarıyla gençlere örnek olan 
Yalçınkaya için Ankara Üniversitesi 
tarafından özel mezuniyet töreni 
düzenlendi. Törene eşi Prof. Dr. Işın 
Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde görev yapan 
oğlu Dr. Suphi Yalçınkaya ve torunu 
ile birlikte katılan Mustafa Yavuz 
Yalçınkaya’yı öğrenci arkadaşları da 
yalnız bırakmadı.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 

Ünüvar, Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinin, devlet 
üniversiteleri içerisinde 
en yüksek puanla öğrenci 
alan fakülte olduğuna 
dikkat çekerek, “Girilmesi 
bu kadar zor bir fakülteyi 
bitirmek de zor olsa gerek. 
Mustafa Ağabey azmetmiş 
ve 82 yaşında okulu 
bitirmiş. Bu hakikaten 
çok örnek gösterilmesi 
gereken, belki de insanlara 
verilebilecek en büyük 
hayat derslerinden birisi.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, yaşı en 
büyük mezunu Mustafa 

Yavuz Yalçınkaya, hayatını ve 
başarı hikayesini anlattı. Dersi 
derste dinlediğini ve her derse 
girmeye özen gösterdiğini dile 
getiren Yalçınkaya, öğrencilere de 
dersi mutlaka derste dinlemeleri 
tavsiyesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinin çok ayrıcalıklı 
bir fakülte olduğunu belirten 
Yalçınkaya, “Böyle bir fakülteyi 
bitirmiş olmaktan büyük gurur ve 
şeref duyuyorum.” dedi.

Öğrencilerin sorularını da 
yanıtlayan Yalçınkaya, daha sonra 
piyanonun başına geçip şarkılar 
seslendirerek, üniversite yönetimi 
ve öğrencilere mini bir konser verdi.

Müzik dinletisinin ardından 
mezuniyet cübbesini giyip, kepini 
takan Yalçınkaya, diplomasını 
alkışlar eşliğinde Rektör Ünüvar’ın 
elinden aldı.



Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığının 

düzenlediği “Ankara Üniversiteli 
Sofranın Şefleri” yemek yarışması 
Beşevler Güneş Meydanında gerçekleşti.

İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu mutfağından, toplamda 9 
takımın katıldığı yarışmanın ilk turunda 
İç Anadolu Bölgesinden Bastır Şef, 101 
Chefs ve Şef-i Sitte takımları hünerlerini 
yarıştırdı.

İç Anadolu Bölgesi ardından mutfakta 
Karadeniz Fırtınası esti. Ortaya Karışık, 
Mutfaktaki Diyetisyenler ve Mimoza 
Yakınları; kara lahana çorbası, hamsili 
pilav ve laz böreği ile Karadeniz 
yemeklerini sergiledi.

Son olarak Güneydoğu Anadolu 
mutfağı örneklerini Cracker, Rojhilati ve 
Germenica gözler önüne serdi. Ekipler, 
mahluta çorba, patlıcan kebap ve künefe 
yaptı.

Yemekleri değerlendiren jüri 
üyelerinin oyları ile her bölgenin 
birincisi, Didim ÖRSEM Tesislerinde iki 
gün tatil kazandı.

İç Anadolu Bölgesi birincisi Bastır 
Şef olurken, Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi birincileri, Mutfaktaki 
Diyetisyenler ve Cracker oldu.

“Ankara Üniversiteli
Sofranın Şefleri” Yemek Yarışması

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı, Kütüphane Haftası etkinlikleri 

çerçevesinde 19 Mart 2022 tarihinde Beşevler 
Yerleşkesi Güneş Meydanında “Kitap Okuma 
Etkinliği” gerçekleştirdi. Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, öğretim üyeleri, idari personel ve 
öğrenciler katıldı. 

Kitap Okuma Etkinliği


