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Yüzyılın Felaketinde
Yaraları Birlikte Sarıyoruz
Yüzyılın Felaketinde
Yaraları Birlikte Sarıyoruz

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 

2023 tarihinde 9 saat ara ile 7,7 ve 
7,6 büyüklüğünde gerçekleşerek 
Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, 
Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman 
ve Elazığ’da büyük yıkıma yol 
açan depremin yaralarının sarılması 
amacıyla tüm Tükiye’de olduğu 
gibi Üniversitemizde de seferberlik 
başladı. Depremin ilk saatlerinde 
Ankara Üniversitesi Yönetim 
Kurulu olağanüstü toplandı ve afete 
yönelik stratejik kararlar alındı. 
Öğrencilerimiz, akademik ve idari 
çalışanlarımız ile mezunlarımızın 
yaptığı yardımlarla doldurulan 9 
tır ve 6 büyük yardım kamyonu, 
içerisinde çalışanlarımızdan 
temsilcilerle birlikte bölgenin çeşitli 
merkezlerine gönderildi. Ayrıca 
deprem bölgesindeki vatandaşlara 
yardım etmek amacıyla aynî ve 
nakdî yardım kampanyası başlatıldı. 
2 bin civarında depremzede İbni 
Sina ve Cebeci Hastanelerinde 
tedavi edildi.

Depremle ilgili olarak 
Üniversitemizde şu 

çalışmalar yapıldı:

- Ankara Üniversitesi Yönetim 
Kurulu olağanüstü toplandı ve 
afete yönelik stratejik kararlar aldı. 
Ankara Üniversitesi Deprem Kriz 
Masası Kurularak Kriz Yönetim 
Stratejisi belirlendi ve gerekli 
görevlendirmeler yapıldı.

- Üniversitemizde yapılması 
planlanan öğretim elemanı alımı 
sınavları ile tüm kültür ve sanat 
etkinlikleri ertelendi.

- Deprem bölgesindeki 
vatandaşlara yardım etmek 
amacıyla aynî ve nakdî yardım 
kampanyası başlatıldı. Yardımlar, 
AFAD’ın Türkiye İş Bankası 
Başkent Şubesinin TR16 0006 
4000 0014 2990 9890 45 nolu 
hesabına, açıklama kısmına “Ankara 
Üniversitesi” ibaresi yazılarak 
gönderildi.

- Beşevler Yerleşkesinde lojistik 
dağıtım merkezi kuruldu. Öğrenci 
Konseyi koordinasyonunda aynî 
yardımların gönderilme sürecinde 
Ankara Üniversitesinin 1000’in 
üzerinde gönüllü öğrencisi bir hafta 
boyunca gece gündüz çalıştı.

- Deprem Bölgesinde 
bulunması muhtemel 5.860 
öğrencimiz ve mensubumuz ile 
iletişime geçilmeye başlandı. 
Kurum içi kayıplarımızı 
net tespit etmek amacıyla 
Vefat Veri Sistemi kuruldu. 
Depremde kaybettiğimiz tüm 
öğrencilerimizin aileleri ile 
görüşerek baş sağlığı dileklerinde 
bulunuldu ve tüm öğrencilerimiz 
için sosyal medya hesaplarımızdan 
taziye mesajları yayınlandı.

- depremozel.ankara.edu.tr web 
sitesi kuruldu. 

- krizyonetimi@ankara.edu.tr mail 
adresini açıldı ve mail adresine gelen 
mesajlar anında değerlendirerek 
gerekli birimlere iletildi. Rektörlük 
ve akademik birimlerimizde Deprem 
Whatsapp hatları kurularak depremde 
zarar gören vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına cevap verilmeye 
başlandı.

- Mühendislik Fakültesi Jeofizik 
Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği 
Bölümleri ile Deprem Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Afet Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Yer Bilimleri 
Merkezlerimizin koordinasyonunda 
uzman akademisyenlerimizden oluşan 
bir ekip bölgeye intikal etti.

- Depremden etkilenen 
öğrencilerimiz, aileleri ve yakınlarına 
psiko-sosyal destek sağlamak 

Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni
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amacıyla Tıp, Sağlık Bilimleri, 
Eğitim, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyelerimizden 
oluşan psiko-sosyal destek merkezleri 
kuruldu.

- Tıp Fakültesi hastanelerinde 
tedavi gören afetzedeler ve yakınları 
için “Destek Masası” kuruldu.

- Tıp Fakültesi Dekanı, Hastaneler 
Başhekimi, İbni Sina ve Cebeci 
Hastanesi Başhekimleri ile sürekli 
toplantılar yapılarak süreç ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu.

-  Cebeci Hastanesi kan 
merkezinin açık kalma süresi uzatıldı. 
Yakınına ulaşılamayan hastalar için 
öğrenci ve çalışanlarımızdan oluşan 
Gönüllü Refakatçi Uygulaması 
başlatıldı.

- Hastanelerimizin Yoğun Bakım 
Üniteleri komplike hastalar için hazır 
bulunduruldu.

- İbni Sina ve Cebeci 
Hastanelerimizde görev 
yapan doktor, hemşire 
ve sağlık çalışanlarımız, 
Çukurova Üniversitesi 
Balcalı ve Hatay 
Dörtyol Hastanesine 

giderek oradaki sağlık çalışanlarına 
gönüllü destek sağladı.

- Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı 
ilçelerinde GİMAT iş birliği ile 
Ankara Üniversitesi Mutfağı 
kurularak, depremden etkilenen 
10 bin vatandaşımıza günlük sıcak 
yemek ikram edildi.

- Deprem bölgesindeki 
hayvanlar için bir tır dolusu yem 
gönderildi.

- Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim elemanları 
tarafından Adıyaman’ın ilçe ve 
köylerinde ve Kahramanmaraş 
Elbistan’daki çadır kentte sağlık 
çalışmaları yapıldı.

- Deprem bölgesindeki 
çocukları yalnız bırakmamak 
amacıyla kültürel ve rekratif destek 
hareketleri kapsamında kampanya 
başlatıldı. Oyuncak Müzesi 
girişimiyle, depremzede çocuklar 
için binlerce oyuncak gönderildi.

- Olayın bilimsel yönünü 
anlamak ve anlatmak için 
Üniversitemizin yetkin öğretim 
elamanları ile “Deprem Özel” 
programları yapılarak toplumsal 

bilince katkı sağlanmaya çalışıldı. 
Toplumsal bilinci artırmak adına 
Radyo İLEF’te yayınlar ağırlaştırıldı 
ve deprem özel yayınları ve çeşitli 
Podcast’ler yapıldı.

- Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çukurova 
Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi 
Rektörlerini ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu ve her türlü 
desteğe hazır oldukları bilgisini verdi.

- Cebeci Hastanemiz lojmanları 
hızlı bir şekilde tadilattan geçirilerek 
depremden etkilenen öğrencilerimiz 
için hazırlandı.

- Ankara’da bulunan ve depremden 
etkilenen 1000’e yakın aileye aynî 
yardım yapıldı.

- Deprem felaketi sonrası YÖK 
tarafından eşleştirilen Ankara ve 
İnönü Üniversitelerinin yöneticileri, 
bundan sonraki süreçte yapılacak 
ortak çalışmaları görüşmek üzere 
Malatya’da bir araya geldi.

- ANKÜ Okulları, depremden 
etkilenen lise son sınıf öğrencileri için 
çevrim içi üniversite giriş sınavlarına 
hazırlık programı başlattı.



bir araya geldi. Toplantıda, İnönü 
Üniversitesinin deprem sonrası karşı 
karşıya kaldığı sorunların çözümü 
için yapılacak ortak çalışmalar ele 
alındı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
bölgedeki çok sayıda üniversitenin 
de depremden ciddi şekilde 
etkilendiğini belirterek, “Burada 
eğitim gören 377 bin öğrencimizin 
her birisinin de evi ve okuduğu 
okul yıkılmasa bile ruhen ve 
psikolojik anlamda çok ciddi 
anlamda etkilendiğini de biliyoruz, 

görüyoruz, hissediyoruz. Bölgede 
hem akademik hem idari hem de 
öğrenciler açısından çok ciddi bir 
problemin olduğunu da görüyoruz. 
Bununla ilgili ne yapmamız lazım? 
Bununla ilgili dayanışma içerisinde 
olmamız lazım.” dedi.

Yöneticilerin en temel görevinin, 
imkânlarla ihtiyaçları buluşturmak 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Ünüvar,“Ankara Üniversitesi olarak 
biz hem ruhen hem de fiziken İnönü 
Üniversitesinin yanında olduğumuzu 
göstermek istedik.” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Bugün bizimle beraber olmanız 
bize büyük moral oldu, güç verdi.” 
ifadelerini kullandı.

“Ankara Üniversitesi, 
Kütüphanesini Açtı”

Ankara Üniversitesinin, ilk 
andan itibaren İnönü Üniversitesine 
imkânlarını açtığını kaydeden 
Kızılay, “Ankara Üniversitesi 
bize kütüphanesini açtı, araştırma 
laboratuvarlarını hocalarımızın 
çalışmalarına açacağını ifade etti. 
Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 
Ankara Üniversitesi gibi köklü bir 
üniversiteyle böyle bir afet sonrası 
başlayan iş birliği ile ümit ediyorum 
ki uzun yıllar sürecek bir iletişimin 
de başlangıcını atmış olduk. Ben size 
ve tüm hocalarımıza, yöneticilerimize 
tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

İlk Olarak Çevrim İçi 
Görüşüldü- İki üniversitenin 
yöneticileri 18 Şubat’ta da çevrim 
içi toplantıyla bir araya gelerek ortak 
yapılacak işleri görüşmüştü.

YÖK’ün Eşleştirdiği

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Fener, Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık 
Bilimleri, Ziraat, İlahiyat, Açık ve 
Uzaktan Eğitim Fakültelerinden 
dekan ve dekan yardımcıları, genel 
sekreter, genel sekreter yardımcısı 
ve öğrenci işleri daire başkanından 
oluşan geniş bir kadroyla depremin 
etkilediği şehirlerden Malatya’yı 
26 Şubat’ta ziyaret ederek İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay ve yönetimi ile 

Deprem felaketi sonrası 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından eşleştirilen Ankara ve 
İnönü üniversitelerinin yöneticileri, 
bundan sonraki süreçte yapılacak 
ortak çalışmaları görüşmek ve 
yol haritasını belirlemek üzere 26 
Şubat’ta Malatya’da bir araya geldi.

Ankara ve İnönü Üniversiteleri,
Yol Haritası İçin bir Araya Geldi

İnönü Üniversitesi Öğrencileri 
Üniversitemizde

İnönü Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinin YÖK tarafından 
eşleştirilmesinin ilk somut göstergesi olarak, İnönü Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinden 79’u, özel öğrenci statüsünde Ankara 
Tıp’ta eğitime başladı. Konuk öğrenciler için 1 Mart 2023 tarihinde 

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Tıp Fakültesi yöneticilerinin 
katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Ünüvar, İnönü 
Üniversitesinden gelen öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için 

tüm olanakları kullanacaklarını söyledi. 

Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni
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Ankara Üniversitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği  
(GİMAT) iş birliğiyle Adıyaman’da her gün binlerce afetzedeye yemek çıkarıyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kurulan kazanlarda Ankara Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aşçıları tarafından pişirilen çorba, pilav, makarna ve 
diğer yemek çeşitleri, Besni Kaymakamlığı ile koordineli şekilde enkazların yoğun 
olduğu bölgelerde depremzedelere, arama kurtarmada görev alan personel ve güvenlik 
güçlerine ikram ediliyor.

Ankara Üniversitesinden
Adıyaman’lı Depremzedelere Sıcak Yemek

5
Ankara 

Üniversitesi 
Bülteni
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, Üniversitemiz Çocuk 

Hastanesinde tedavi gören depremzede çocukları 
ziyaret ederek Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 

Ünüvar’dan bilgi aldı. Çocuk Hastanesini, eski 
başbakanlardan Binali Yıldırım da ziyaret etti.

Ziraat Fakültemiz öğretim üyeleri, Osmaniye’de 
“Depremzede Çocukların Yüzü Gülsün” başlığıyla 

bir çocuk şenliği düzenledi.

 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 
elemanları tarafından Adıyaman’ın ilçe ve 

köylerinde ve Kahramanmaraş Elbistan’daki çadır 
kentte sağlık çalışmaları yapıldı.

Oyuncak 
Müzesi 

öncülüğünde 
toplanan 

oyuncaklar 
bölgeye 

gönderildi.

Depremden etkilenen öğrencilerimiz, aileleri 
ve yakınlarına psiko-sosyal destek sağlamak 

amacıyla Tıp, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerimizden oluşan 

psiko-sosyal destek merkezleri kuruldu.

Sağır Bireyler İçin 
Destek Çalışmaları

Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili 
Biriminde çalışan Öğretim Görevlileri 

Mesut Öztürk ve Sinan Bilgiç, bütün deprem 
bölgelerinde bulunan ve ulaşılamayan sağır 
bireylerin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak 
112 aracılığıyla AFAD iş birliğiyle yerlerinin 
tespitlerini sağladı. 
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Ankara Üniversitesinin Keçiören 
Yerleşkesinde bulunan ve 

daha önce 52 kişi kapasitesi ile 
lisansüstü öğrencilerine hizmet eden 
öğrencievi, baştan aşağı yenilenip 
kapasitesi 137’ye çıkarılarak 
Keçiören Kız Öğrenci Evi olarak 
hizmete açıldı. Öğrencievinin 
hizmete açılması nedeniyle 11 
Ocak 2023 tarihinde düzenlenen 
törene Ankara Milletvekilleri 
Nevzat Ceylan, Hacı Turan, 
Nevin Taşlıçay ve Zeynep Yıldız, 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
rektör yardımcıları, dekanlar, 
akademisyenler ve genel sekreter ile 
öğrenciler katıldı. Öğrencievinde 
9 adet 3 kişilik, 15 adet 4 kişilik, 
22 adet 2 kişilik olmak üzere 52 
suit oda yer alıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, barınmanın 
öğrenciler için son derece önemli 
olduğunu belirterek, “Onların 
en iyi eğitimi alması, en iyi 
yerde kalması, en rahat şekilde 
okuması için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz ve bunu da 
samimiyetle yapıyoruz.” dedi.

Öğrencilerin güzel gıdalarla 
beslenmesini, iyi okullarda, 
iyi sınıflarda ders görmesini 
istediklerini de söyleyen Prof. 
Dr. Ünüvar, “Zaten çok iyi bir 
üniversitede okuyorlar. Onların 
vatana, millete, insanlığa güzel 
hizmetler yapması için elimizden 
gelen gayreti hiç ara vermeksizin 
yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Çocuklarımıza hayırlı 
olsun.” diye konuştu.

Milletvekilleri Ceylan, Turan, 
Taşlıçay ve Yıldız ile Başkan 
Altınok da öğrenci evinin hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 
milletvekilleri, belediye başkanı, 
Ankara Üniversitesi yöneticileri ve 
öğrenciler, birlikte açılış kurdelesini 

kesti. Daha sonra öğrenci evindeki 
hizmetleri yerinde gören protokol 
üyeleri, öğlen yemeğini öğrencilerle 
birlikte yedi.

Ankara Üniversitesi

Keçiören Kız Öğrenci Evi 
Törenle Hizmete Açıldı

Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni
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Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde

Ankara Üniversitesi bünyesindeki 
ilk Genç Ofis, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı binasında 
açıldı. Genç Ofis’te, öğrencilerin 
kültürel ve sportif etkinliklerini 
gerçekleştirebilecekleri olanaklar 
bulunuyor. 

Öğrencilerin çeşitli kültürel ve 
sportif faaliyetlerde bulunması 

için Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
Ankara Üniversitesi Gölbaşı 
Yerleşkesindeki Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı binasında 
oluşturulan Genç Ofis, 22 Aralık 
2022 tarihinde Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’ın katıldığı bir 
törenle öğrencilerimizin hizmetine 
açıldı.

Bakan Kasapoğlu, Genç 
Ofis’in açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, “Gençler neredeyse biz 
oradayız. Temel felsefemiz bu. O 
yüzden bugün ülkemizin en köklü 
kurumlarından, üniversitelerinden 
biri olan Ankara Üniversitemizin 

Genç Ofis Açıldı

Gölbaşı Kampüsündeyiz. Bu 
açılışımız, başta siz değerli gençler 
ve Ankara Üniversitemiz için hayırlı 
olsun.” dedi.

Kasapoğlu, Genç Ofis sayısının 
300’ü geçtiğine işaret ederek, şöyle 
devam etti:

“Niteliğiyle de güçlenen bir 

çalışma. Tabii üniversitelerimiz bu 
anlamda bizim en önemli paydaşımız. 
Ankara Üniversitemiz özellikle en 
güçlü paydaşlarımızdan biri. Sadece 
bu ay içinde 5 Genç Ofis açtık, 
yenilerini açacağız. Gençler ne talep 
ediyorsa, gençlerin ihtiyacı neyse 
birlikte tartışacağız, birlikte karar 

Ankara Üniversitesi Su Sporları 
ve Rekreasyon Merkezinde de 

incelemelerde bulunan Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Mogan Gölü’nde kürek 

çeken sporcularla sohbet etti.
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vereceğiz. Birlikte açıp, birlikte 
yöneteceğiz. Katılımcı yönetim, 
genç katılım bizim en büyük, en 
güçlü ideallerimizden biri. Her 
geçen gün katılımcı ruhu, bu 
heyecanı, motivasyonu görmekten 
ayrı bir mutluluk duyuyoruz.”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara 
Üniversitesi bünyesinde ilk Genç 
Ofis’in açıldığını belirterek, 
desteklerinden dolayı Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan 
Kasapoğlu, Rektör Ünüvar, 
dekanlar ve öğrenciler, birlikte açılış 
kurdelesini kesti. Öğrencilerle Genç 
Ofis’i gezen Kasapoğlu ve Ünüvar, 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde öğrenciler 

için hizmet veren kuaför ve giysi 
bankasında incelemelerde bulundular, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı TIR’ını 
ziyaret ederek, Gençlik Radyosunun 
yayınına katıldılar.

Bakan Kasapoğlu, Spor 
Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle 
“Gençlik ve Spor” konulu söyleşi 
gerçekleştirdi, öğrencilerden gelen 
soruları yanıtladı.
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Kazakistanlı 
Rektör

Ankara Üniversitesinden,

Güney Kazakistan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Gulzhan Sugirbayeva’ya, 
Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
ikili ilişkilerin ve üniversitelerarası 
akademik iş birliğinin gelişmesine 
katkılardan dolayı 12 Ocak 
2023 tarihinde Rektörlük Senato 
Salonunda düzenlenen törenle 
“Ankara Üniversitesi Dostluk 
Payesi Beratı” verildi.

“Cumhurbaşkanları Arasında 
Her Geçen Gün Artan Yakın İş 
Birliği Bulunuyor”

Saygı duruşu ve her iki ülkenin 
milli marşlarının okunması ile 
başlayan törende bir konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, geçtiğimiz yılın kasım 
ayında Türk Devletleri Teşkilatı 
Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel 
Kurulu için gittikleri Kazakistan’da 
Güney Kazakistan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi ile akademik iş birliği 
protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Türkiye ve Kazakistan 
cumhurbaşkanları arasında her 
geçen gün artan yakın bir iş birliği 
bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, 
“Biz de bu akademik iş birliği ile 

Prof. Dr. Gulzhan 
Sugirbayeva’ya
Dostluk Payesi

her iki üniversite arasındaki ilişkileri 
tıpkı halklarımızın birbirleriyle olan 
ilişkisi gibi Cumhurbaşkanlarımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Sayın Kasım Cömert Tokayev’in 
birbirleriyle ilişkisi gibi daha üst 
düzeye çıkarmak için gayret sarf 
ediyoruz.” dedi.

“Türk Üniversiteler Birliği 
Çok Önemli Bir İşlev Görüyor” 

Kazakistan’ın Türk Devletleri 
Teşkilatı içerisinde çok kritik 
öneme haiz bir ülke olduğunun 
da altını çizen Ünüvar, “Türk 
Devletleri Teşkilatı içerisinde 
yükseköğrenim de çok önemli bir 
yer kaplıyor ve Türk Üniversiteler 
Birliği bu çerçevede hakikaten çok 
önemli bir işlev görüyor. Ankara 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 
ve Güney Kazakistan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi de bu Türk 
Üniversiteler Birliği içerisinde 
hakikaten çok etkin konumda. 
İnanıyorum ki bizim eğitim alanında 
yapacağımız işler sadece Türk 
dünyası değil, insanlık için de 
çok önemli birtakım kazanımları 
beraberinde getirecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Güney Kazakistan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi ile iş birliğinde kısa 
süre içerisinde çok önemli adımlar 
atacaklarını ve üniversiteleri birbiriyle 
daha da yakınlaştıracaklarını aktaran 
Ünüvar, şunları kaydetti:

“Attığımız her bir imzanın geri 
planında yapılacak işleri yakinen takip 
etme mekanizması kurduk. İstiyoruz 
ki attığımız imzalar kâğıt üzerinde 
kalmasın, hayata geçsin. Bugün 
burada Güney Kazakistan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi Rektörü Sayın 
Sugirbayeva’ya vereceğimiz dostluk 
payesi beratı belki gönlümüzdeki o 
yoğun duygunun da kâğıda yansımış 
hali olacaktır.”

Açış konuşmasının ardından Rektör 
Ünüvar, Rektör Sugirbayeva’ya, 
Türkiye ile Kazakistan arasındaki 
ikili ilişkilerin ve üniversitelerarası 
akademik iş birliğinin gelişmesine 
katkılarından dolayı “Ankara 
Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı”nı 
takdim etti.

“Çift Diploma Programlarını 
Gerçekleştirmek İstiyoruz” 

Çiçek ve hediye takdiminin 
ardından bir teşekkür konuşması 
yapan Rektör Sugirbayeva, Ankara 
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Sugirbayeva 
ve beraberindeki heyete, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Yıldız da eşlik etti. Ankara 
Üniversitesi Tarihi Müzesini 
gezen Sugirbayeva, gezinin 
ardından Ankara Üniversitesi 
Şeref Defteri’ni imzaladı.

Üniversitesi Yönetim Kurulu 
tarafından dostluk payesi beratına 
layık görüldüğü için çok mutlu 
olduğunu ifade etti. Bu birliktelik 
ve iş birliğinin hem iki ülke hem de 
iki üniversite için başarılı sonuçları 
olacağına inandığını belirten 
Sugirbayeva, şunları söyledi:

“Kazakistan’da hep ‘Neden 
Türkiye?’ sorusu soruluyor bize. 
Benim şahsi inancım ve görüşüm 
şudur; dili, tarihi, dini aynı olan 
ülkelerde ayrılık olmaması lazım. 
Bizim her anlamda birlikte olmamız 
lazım. Bu benim şahsi inancım. Biz 
bu anlayışla burada iki üniversiteyle 
birlikte önümüzdeki üç sene için bir 
plan yaptık. Birkaç eğitim programı 
kapsamında öğrenci değişimi 
yapmak, aynı zamanda çift diploma 
programlarını gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bunu, iki cumhurbaşkanı 
nezdinde olan dostluk, kardeşlik ve 
Semerkant Zirvesinde ifade edilen 
Türk dünyası ülkelerinin ortak eğitim 
alanlarını oluşturma hedefinin bir 
parçası olarak görüyoruz. Bütün 
yapılan anlaşmaları ve bu ziyaretleri, 
bunun somut bir kanıtı olduğunu 
düşünüyoruz.”
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından üretilen veya 

yayımlanan mikro veriler, 
Elektronik Veri Araştırma Merkezi 
(E-VAM) Projesi ile Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde araştırmacıların 
erişimine açıldı.

Gelişen teknoloji ve değişen 
ihtiyaçlarla beraber mikro veri 
sunumunun kullanıcı dostu bir 
yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla 
TÜİK tarafından başlatılan 
Elektronik Veri Araştırma Merkezi 
(E-VAM) Projesi için Ankara 
Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi ve Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi pilot üniversite 
seçildi. Bu kapsamda, pilot 
çalışmanın gerçekleştirilebilmesi 
için Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kütüphanesinde 
bir bilgisayara, araştırmacıların 

Elektronik Veri Araştırma 
Merkezi Projesi için Ankara 
Üniversitesi, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi ve 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
pilot üniversite seçildi.

uzaktan erişimle çalışmalarını 
yapabildiği veri tabanının kurulumu 
gerçekleştirildi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, 
projenin tanıtılması amacıyla 26 
Aralık 2022 tarihinde Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde düzenlenen 
toplantıda, araştırmalarda verinin 
öneminin farkında olduklarını 
söyledi. Birçok akademisyenin 
ulaşmakta zorlandığı veriyi 
akademisyenlerin ayağına 
getirdiklerini ifade eden Çetinkaya, 
“İyi araştırmalar çıkacağına 
eminim. Çünkü Ankara Üniversitesi 
gerçekten hem akademisyen 

kalitesiyle, hem akademik alanların 
genişliğiyle gurur duyduğumuz bir 
üniversitemiz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar da verinin önemine 
işaret ederek, “Veri çok kıymetli bir 
şey ama kullanabilirseniz kıymetli. 
Yığın şekilde biriktirip, sonra onları 
analitik sürece tabi tutmazsanız sizin 
üzerinize yük olur.” diye konuştu. 
TÜİK’in Türkiye’de veri toplayan en 
önemli kurum olduğunun altını çizen 
Ünüvar, TÜİK’in Ankara Üniversitesi 
ile iş birliği yapmış olmasını çok 
değerli bir adım olarak bulduğunu 
ifade etti.

TÜİK Verileri, Ankara Üniversitesinde 
Akademisyenlerin Erişimine Açıldı



ARAŞTIRMA

15
Ankara 

Üniversitesi 
Bülteni

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Derkuş’a

TÜBA Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Burak Derkuş, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 

2022 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülünü kazandı.
Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim 

insanlarının araştırmalarını ve araştırma gruplarını desteklemek 
ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara 
özendirmek amacıyla TÜBA tarafından verilen GEBİP Ödülleri, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Kök hücrelerin farklılaştırılmasında yenilikçi stratejilerin 
oluşturulması, üç boyutlu hücre kültürü ve doku modelleri, organoidler 
ve in vitro kanser doku modellerinin oluşturulması çalışmalarıyla, 
2022 yılında değerlendirilen 178 aday arasından, 22 farklı üniversite ve 
kurumdan 34 genç bilim insanı ile birlikte Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülüne layık görülen Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Burak Derkuş, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 
aldı.

Aynı zamanda TÜBA-Genç Akademi Üyesi olmaya da hak kazanan 
Derkuş, ödül töreni sonrasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’ı ziyaret etti. Ünüvar, Derkuş’u tebrik ederek başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Veri tabanının kurulduğu 
Mekteb-i Mülkiye’nin de 1859 
yılında kurulmuş ve devletin karar 
mekanizmasında hep etkin rol almış 
bir okul olduğuna dikkat çeken 
Ünüvar, şöyle devam etti:

“Kararı özellikle söylemek 
istiyorum. Dünyada en önemli şey 
karar almak. ‘Karar alıcılar’ diye 
kavramsallaştırdığımız bir ifade de 
vardır. Kararı da doğru birtakım 
verilerle almanız lazım. İşte o veri 
bizim ayağımıza gelmiş oluyor. 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
kuruluyor olmasının da ayrı bir 
anlamı var. Tevafuk, geçtiğimiz 
günlerde Karar Laboratuvarı kurduk. 
Ve şimdi de Karar Laboratuvarıyla 
beraber birbirini tamamlayan bir 
başka adımı atmış oluyoruz. TÜİK 
bize verilerini açıyor. Buradan çok 
önemli analizler çıkacaktır, çok 
önemli yayınlar çıkacaktır. Tekrardan 
bizi seçtiğiniz için çok teşekkür 
ediyorum.”

TÜİK Bilgi Dağıtım ve İletişim 
Daire Başkanı Serhat Atakul’un 
Elektronik Veri Araştırma Merkezi 
Projesi ile ilgili bilgi verdiği 
toplantıya rektör yardımcıları, dekan 
ve akademisyenler de katıldı.
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Ankara Üniversitesinin, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 
yürüttüğü, çivi yazılı tabletlerin 3 
boyutlu taranarak yapay zekâ ile 
okunmasına ilişkin proje 4 Ocak 
2023 tarihinde Çorum Müzesinde 
tanıtıldı. Tanıtım törenine Çorum 
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, 
Çorum Belediye Başkanı Halil 
İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Gökhan 
Yazgı, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Levent Kayapınar ve 
akademisyenler katıldı.

“İlk Aşama Tamam. Başarı 
%75.66”

Yaklaşık 1 yıl önce Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Ankara 
Üniversitesi arasında imzalanan 
protokolle hayata geçirilen 
“Anadolu Medeniyetleri 
Müzesindeki Çivi Yazılı Tabletlerin 

Binlerce Yıllık
Hitit Tarihi

Teknolojiyle Buluştu

3 Boyutlu Olarak Taranması ve 
Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zekâ 
Tarafından Okunması Projesi”nde 
ilk aşama tamamlandı. Bin 954 çivi 
tablet üzerinde yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflar ve yapay zekâ 
yöntemiyle çalışma yapılırken, ilk 
etapta çivi yazılı 500 Hititçe tabletin 
yapay zekâ ile öğrenme süreci 
tamamlandı. Bu çalışmada %75.66 
başarı sağlandı. Proje çerçevesinde 
işlenen tabletler Hitit Dijital 
Kütüphanesine entegre edilirken, 
3D taranan bütün tabletlerin yüksek 
çözünürlüklü görünebileceği ve 
tablet künyelerinin olacağı Hitit 
Dijital Kütüphanesi, bu alana ilgi 
duyan tüm kullanıcılara açık olacak.

Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz 
koordinatörlüğünde, Dr. Zeynel 
Karacagil yürütücülüğünde 
ilerleyen projenin tanıtımı, Çorum 
Müzesinde düzenlenen programla 
gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan, 

tabletlerin çözülmesi, okunması 
ve Hititlerin oluşturduğu uygarlığı 
bütün detaylarıyla bilmek açısından 
bu tabletlerin çözülmesinin ve 
bilime kazandırılmasının son derece 
önemli olduğunu belirterek, “Bu 
çerçevede projeyi başlattık ve hızlı 
şekilde inşallah sonuçlandıracağız. 
Gelecekte bu tür çalışmaların ne 
kadar kıymetli olduğunu çok daha 
net şekilde anlayacağız. Anadolu 
Medeniyetler Müzesinde hocalarımız 
bir çalışma ekibi kurdu, orada 
proje gerçekleştiriliyor. Gerek 
Boğazkale, gerek Kültepe tabletleri 
burada okunacak. İstanbul Arkeoloji 
Müzemizde 70 binin üzerinde, Ankara 
Anadolu Medeniyetler Müzemizde 
40 bin civarında ve Boğazkale’deki 4 
bin civarındaki tabletlerimizin tamamı 

Hitit çivi yazılı tabletlerinin 3 boyutlu taranarak yapay zekâ ile 
okunmasına ilişkin proje kamuoyuna tanıtıldı. İlk etapta 500 
Hititçe tabletin yapay zekâ ile öğrenme süreci tamamlandı. 

Çalışmada % 75.66 başarı sağlandı. 
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inşallah bu analize tabi tutulacak. 
Yapay zekâ ve teknolojinin tüm 
imkanları kullanılarak tabletler 
analiz edilecek. Böyle kıymetli 
bir çalışmayı gerçekleştirdiğimiz 
için ülkemiz adına memnuniyet 
duyuyorum.” dedi.

“Yapay Zeka ile Okutuluyor” 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar da projeyle 
Hititlerin kültürü, günlük yaşamı 
ve geleneklerinin gün yüzüne 
çıkarılacağını söyledi. Projenin, 
çok önemli ve vizyoner bir proje 
olduğunun altını çizen Ünüvar, 
“Hititçe tabletlerin yapay zekâ ile 
okunması projesine bir süre önce 
başlamıştık. Türkiye’nin en köklü 
arkeoloji bölümünün bulunduğu 
DTCF’de hocalarımız bu projeyle 

ilgili önemli bir adım attı ve 
binlerce yıl önce yazılmış tabletleri 
yapay zekâ ile okutuyor.” dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinin 
arkeoloji için çok önemli bir 
kurum olduğuna işaret eden 
Ünüvar, “Türkiye’nin 18 yerinde 
kazı yapıyoruz. Çorum’da da 
Alacahöyük kazı alanı var. 1935 
yılından itibaren sürekli kazı 
yapılan bir alan.” dedi. Çorum’un 
Hititler için son derece önemli bir 
coğrafya olduğuna dikkati çeken 
Ünüvar, “Proje başarılı şekilde 
devam ediyor. Bugünün teknolojisi 
yapay zekâ. Yapay zekâ ile 4250 yıl 
önce yazılmış tabletler üzerindeki 
yazılardan Hitit dönemine ait gün 
yüzüne çıkmamış gelenekleri, 
görenekleri, özellikleri gün yüzüne 
çıkartıyoruz.” diye konuştu.

Proje koordinatörü Doç. Dr. 
Özlem Sir Gavaz da Hititçeyi 
manuel olarak deşifre etmeye 
çalıştıklarını ancak bu yöntemin 
daha yavaş ve daha çok hataya açık 
şekilde ilerlediğini, yapay zekânın 
ise daha kısa sürede ve düşük hata 

payıyla çalıştığını anlattı. Gavaz, 
dünyada yapay zekâ ile yürütülen 
birçok çalışma bulunduğunu 
belirterek, Hitit çağı olarak ilk 
defa çalışma yaptıklarını, projeyle 
dünyayı yakalamayı değil, dünya 
ile rekabet etmeyi hedeflediklerini 
kaydetti.

“Tabletler Yaklaşık 2,5 Milyon 
Nokta Atışıyla Taranıyor” 

Projenin yürütücüsü Dr. Zeynel 
Karacagil de bugün dünyada 
bir ilki başarmanın gururu ve 
heyecanını yaşadıklarını belirtti. 
Proje kapsamında tabletlerin 3 
boyutlu taramasını ve dijital arşiv 
haline getirilmesini sağladıklarını, 
bundan sonraki süreçte yapay 
zekânın tabletleri okumasını 
sağlamayı planladıklarını dile 
getiren Karacagil, “Tabletler, 
Bakanlığımızın temin ettiği 
tarayıcı ile yaklaşık 2,5 milyon 
nokta atışıyla taranıyor. Son olarak 
renklendiriliyor. 1954 tableti yüksek 
çözünürlükte taradık ve arşivledik. 
Çekimler devam ediyor. 385 tableti 
3 boyutlu olarak taradık, 86’sını 
renklendirdik.” ifadelerini kullandı.
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Temelini “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı” ve “Tek Sağlık” 

kavramının oluşturduğu SELENE 
Avrupa Üniversitesi Projesinin 
“Misyon Strateji Belgesi”, Ankara 
Üniversitesinin de aralarında 
bulunduğu Avrupa’nın önde gelen 7 
üniversitesi tarafından 20 Ocak 
2023 tarihinde Polonya’da törenle 
imzalandı.

Türkiye’den Ankara 
Üniversitesi, Polonya’dan Krakow 
Tarım Üniversitesi, Slovakya’dan 
Kosice Veteriner Hekimliği 
ve Eczacılık Üniversitesi, 
Bulgaristan’dan Sofya Ormancılık 
Üniversitesi, İtalya’dan Messina 
Üniversitesi, Romanya’dan Bükreş 
Tarım Bilimleri ve Veteriner 
Hekimliği Üniversitesi ve 
Hollanda’dan Aeres Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesinin yer 
aldığı projenin imza töreni, proje 
yürütücülüğünü de üstlenen Krakow 
Tarım Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Senato Salonundaki 
imza törenine Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Projenin koordinatörü de olan 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen 
ve Üniversitemiz Dış İlişkiler 
Koordinatörü Prof. Dr. Özge Ülker 
ile konsorsiyumu oluşturan diğer 
üniversitelerin rektör ve rektör 
yardımcıları katıldı.

İmza töreni öncesi, kısa adını 
“Step2Green Europe-One Health 
Approach for a Green University” 
İngilizce başlığından alan proje 

tanıtıldı, yol haritasıyla ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Taraflar, 
gruplar arası çalışmanın ardından 
“Misyon Strateji Belgesi”ni 
imzaladı.

Projede yönetim, eğitim, 
araştırma ve doktora eğitimi, 
araştırma ve eğitim amacıyla 
interaktif platformun oluşturulması, 
dış paydaş ilişkileri ve yaşam boyu 
destek ile yaygın etki olmak üzere 
toplam 6 iş paketi ve bunların 
altında farklı hedefler yer alırken, 
Ankara Üniversitesi, araştırma ve 
eğitim amacıyla interaktif paketin 
oluşturulması sorumluluğunu 
üstlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, tıp, diş 
hekimliği, eczacılık, hemşirelik, 
sağlık bilimleri ve veteriner 
hekimliği olmak üzere sağlık 
alanında 6 ayrı fakülteye sahip 
olan Ankara Üniversitesinin “Tek 
Sağlık” kavramına uygun bir yapısı 
olduğunu belirtti. Projede yer 
aldıkları için Ankara Üniversitesi 
olarak çok heyecanlı olduklarını 

dile getiren Ünüvar, “Başvuru 
sonrasında sürecin haziran ayında 
neticeleneceği ifade edildi. Benim 
projeyi alacağımızdan da bir 
endişem yok. Ankara Üniversitesi 
olarak bu konsorsiyumdaki en 
büyük üniversite gibi görünüyoruz 
akademisyen ve öğrenci sayısı 
itibarı ile ama en çok çalışan 
üniversite olmayı da taahhüt 
ediyorum. Hep beraber çalışacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Selene Projesinin Ortağıyız
Avrupa’dan 7 Üniversitenin Paydaş Olduğu

SELENE Projesinin Hedefi
SELENE’nin ortak ve uzun 

vadeli stratejisinde sürdürülebilir 
tarım ve hayvancılık, ormancılık, 

beslenme ve gıda teknolojisi, 
sosyal bilimler, tıp, veteriner 

hekimliği, eczacılık, biyoteknoloji 
alanlarında eğitim ve araştırma 

faaliyetlerinde lider olan modern 
bir uluslararası üniversitenin 
gelişimi yer alıyor. SELENE, 

uluslararasılaşma sürecine 
aktif katılım yoluyla mesleki 
gelişimi, kendini geliştirmeyi 
ve akademik hareketliliği de 

teşvik ediyor. Projenin en önemli 
amaçları arasında SELENE 

Üniversite Ağının oluşturulması; 
öğrencilerin, personelin ve 

araştırmacıların iş birliği yapılan 
ortak kurumlarda eğitim alması, 

eğitim vermesi, araştırma 
yapması için fiziki, sanal ve 
hibrit olmak üzere kesintisiz 
hareketlilikten yararlandığı 

bir Avrupa Üniversiteler Arası 
Kampüsü’nün oluşturulması

yer alıyor.
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Ankara Üniversitesi

Polonya Üniversiteleriyle
İş Birliğini Artırıyor

Uluslararasılaşmada kalite ve niteliğe odaklanan 
Ankara Üniversitesi, dünyanın dört bir 

yanındaki üniversitelerle olan iş birliklerini 
geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Özge 
Ülker ile Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Begüm Yurdakök Dikmen’den oluşan Ankara 
Üniversitesi heyeti, bu çerçevede Polonya’nın önde 
gelen üniversiteleri ile önemli görüşmeler yaptı.

İlk ziyaretini Ankara Üniversitesinin ikili iş 
birliği anlaşması bulunan Varşova Üniversitesine 
yapan Ankara Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. 
Dr. Alojzy Z. Nowak ve yönetimi ile bir araya 
geldi. Görüşmede, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Leh Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı ile Varşova Üniversitesi Türkoloji 
Bölümü arasında öğrenci değişimi başta olmak 
üzere, iki üniversite arasında devam eden ve bundan 
sonraki süreçte yapılabilecek iş birlikleri üzerinde 
duruldu. Rektör Prof. Dr. Alojzy Z. Nowak, Varşova 

Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinin, Leh 
dilinin yanı sıra turizm, politika, ekonomi, fizik, 
matematik gibi pek çok alanda akademik iş birliğini 
genişletebileceğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi heyeti daha sonra Varşova 
Ekonomi Üniversitesini ziyaret ederek Dış 
İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Jacek Prokop başkanlığındaki heyetle görüştü. 
Rektör Yardımcısı Prokop, Varşova Ekonomi 
Üniversitesi ile iş dünyası arasındaki yakın iş 
birliğine dikkat çekti. Rektör Ünüvar ise Varşova 
Ekonomi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi arasında ortak çalışmalar 
yapılabileceğini kaydetti.

Günün son üniversite ziyaretini Varşova Yaşam 
Üniversitesine yapan Rektör Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. 
Michal Zasada ve üniversite yönetimi ile özellikle 
veteriner, ziraat ve büyük veri alanında gelecekte 
yapılabilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde 
bulundu.
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Selene projesinin imza töreni için 
Polonya’da bulunan Ankara 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, 18 Ocak 2023 
tarihinde Türkiye’nin Varşova 
Büyükelçiliği ev sahipliğinde 
gerçekleşen program ile Polonya’da 
eğitim gören Türk öğrencilerle bir 
araya geldi.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi 
Cengiz Kamil Fırat, Büyükelçilik 
Eğitim Müşaviri Mehmet Ali Akdağ 
ile Ankara Üniversitesi heyetinde 
bulunan Dış İlişkiler Koordinatörü 
Prof. Dr. Özge Ülker ve SELENE 
Proje Koordinatörü, Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Begüm Yurdakök Dikmen’in de 
katıldığı programda Rektör Ünüvar, 
öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak 

onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Eğitimin zor ve zahmetli bir 

alan olduğunun altını çizen Ünüvar, 
“Sizin için zorluğu, zahmeti 
çalışmak; gurbet ellerde ailenizden, 
sevdiklerinizden, sevdiğiniz 
ortamlardan fedakârlık yaparak 
okumak ama sizi buraya gönderen 
ailelerinizin yaşadığı zorluk ise 
sizin en iyi şekilde okuyabilmeniz 
için gerekirse kendisinin yemediği, 
harcamadığı parayı size göndererek 
en iyi şekilde konaklamanızı, en 
güzel şekilde okumanızı, en iyi 
ortamlarda bulunmanızı temin 
etmek. Tabi devletimizin de 
birtakım katkıları oluyor. O da ne 
oluyor? Devletimiz size eğitimle 
ilgili birtakım burslar, kaynaklar 
aktarıyor. Dolayısıyla sizin bireysel, 

ailenizin maddi, devletin de maddi 
ve manevi birtakım imkânları 
seferber etmesinin tek bir gayesi 
var, o da arkamızdaki bayrağın en 
yukarıya taşınması. Dolayısıyla 
hepimiz topyekün fedakârlık 
yapıyoruz.” dedi.

Salondaki herkesin farklı 
yörelerden, farklı sosyokültürel 
yapılardan, farklı aile yapılarından 
geldiğine dikkat çeken Ünüvar, 
“Hepimizin ortak değeri 
bayrağımızdır. Bu gurbet 
elde gerçekten çok fedakârca 
çalışıyorsunuz, hepinizin gözünde 
büyük bir aşkla Türkiye sevgisini, 
sevdasını görüyorum. Bu yolda 
inşallah bize düşen bir şey varsa, 
biz de elimizden gelen gayreti 
gösteririz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar, Polonya’da Okuyan 
Türk Öğrencilerle Buluştu

Rektör Ünüvar’dan

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, 

Krakow Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sylwester Tabor’u makamında ziyaret 
etti. Ünüvar, Tabor’a nazik ev sahipliği için 
teşekkür etti.

Ünüvar, toplantı arasında karşılaştığı 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
değişim öğrencisi Krakowlu Zuzanna Krol’e 
de Ankara Üniversitesi rozeti ve güneş kursu 
hediye etti.

Üniversitemiz heyeti, program sonrası 
Türkiye’nin Krakow Fahri Konsolosu Pawel 
Dowgier ile de bir araya geldi.

Polonya Krakow Tarım Üniversitesi 
Rektörü Tabor’a Ziyaret
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Türkiye’de tarım öğrenimine 
başlanmasının 177. yıldönümü, 

10 Ocak 2023 tarihinde Ziraat 
Fakültesi Konferans Salonunda 
düzenlenen etkinlikle kutlandı. 
Kutlama törenine Rektör Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, 
Beypazarı Kaymakamı Oktay 
Erdoğan, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığından Genel Müdürler, 
Üniversitemiz Fakültelerinden 
Dekanlar, çeşitli sivil toplum 
örgütleri ve derneklerin 
yöneticileri, emekli ve 
çalışmakta olan akademik ve 
idari personel ile öğrenciler 
katıldı.

Törenin açılışı, Üniversitemiz 
Devlet Konservatuvarından Öğr. 
Gör. Arda Erdem ve Tayfun 
Ünver’in müzik dinletisi ile 
yapıldı. Dekan Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin Atar ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 
açılış konuşmalarının ardından 
düzenlenen “Ziraat Mühendisi 
Olmak” adlı panelde, aynı zamanda 

Türkiye’de Tarım Öğreniminin

177. Yılını Kutladık

Ziraat Fakültesinin mezunları da 
olan Trabzon Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, 
JICA Türkiye Ofisi Kıdemli 
Program Sorumlusu Doç. Dr. Emin 

Özdamar, Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürü Abdullah 
Yasir Şahin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürü Ahmet 
Güldal, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürü Afire Sever ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal 

Hizmetler Daire Başkanı Ahmet 
Mekin Tüzün katıldı. Panelin 
moderatörlüğünü, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin 
Atar yaptı. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Topluluğu, 27 Aralık 2022 tarihinde Diplomat Serdar Kılıç’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Diplomasiye Adanmış Bir Ömür: Diplomat Serdar Kılıç’ın Gözünden Son 

Gelişmeler Işığında Türkiye-Ermenistan İlişkileri” başlıklı bir konferans düzenledi. Türkiye’nin Ermenistan 
Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç’ın, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri” hakkında yaptığı bilgilendirici 
konuşmaya Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar da katıldı.

DTCF Tarih Topluluğundan Konferans:

Türkiye-Ermenistan İlişkileri”“



NADİR Müdürü Prof. Dr. 
Fatma Tuba Eminoğlu:

“Ankara Üniversitesi olarak 
nitelikli, fark yaratan araştırmalar 
yapan, bilgi ve becerilerini ulusal 
ve uluslararası paydaşlarıyla ülke 
ve insanlık yararına kullanan, 
hem Türkiye’de hem dünyada 
tanınan bir merkez olmak 
amacıyla yola çıktık.”

Ankara Üniversitesinde

Nadir Hastalıklar Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 22 Aralık 

2022 tarihinde düzenlenen 
“Nadir Hastalıkların Geleceği 
Mükemmeliyet Merkezleri 
Sempozyumu”nda, nadir hastalıklar 
tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Nadir hastalıkların teşhisi, 
tedavisi ve takibi ile klinik 
araştırmalar yürütmek üzere Ankara 
Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Nadir Hastalıklar Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin (NADİR) 
Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle 
düzenlediği sempozyum, Tıp 
Fakültesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir 
Noyan Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.
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Sempozyumun açılışında 
konuşan TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Recep Akdağ, akraba 
evliliklerine bağlı nadir hastalık 
sıklığının Türkiye’de diğer ülkelere 
oranla daha yüksek olduğunu 
söyledi. Hastalığı ortaya çıkmadan 
engellemek gerektiğinin altını çizen 
Akdağ, “Hasta sayısı artarsa bunun 
üstesinden gelmek çok zor olur. 
Yükü azaltmaktan başka çare yok.” 
dedi. Nadir hastalıkların birçoğunun 
tedavisinin bulunmadığını, ancak 
bu alanda kullanılabilecek ilaç 
çalışmalarına ilişkin araştırma-
geliştirme faaliyetlerinin büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Akdağ, 
buna yönelik çalışmaların artırılması 
gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı 
Sabahattin Aydın da Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
yayımlanan ve 2023-2027 arasını 
kapsayacak “Nadir Hastalıklar 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile 

yol haritasının belirlendiğini aktardı. 
Nadir hastalıklarda hizmet kalitesinin 
ve tedaviye erişimin artırılabilmesi 
için önemli çalışmalar yapıldığını 
anlatan Aydın, genetik taramaların 
artmasıyla yeni nadir hastalıkların 
tanımlandığını dile getirdi. Aydın, 
üniversitelerin kurduğu merkezlerin 
ve bu konudaki araştırmalarının çok 
değerli olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise nadir 
hastalıklar konusunun sadece tıbbî 
yönüyle değil, sosyal, toplumsal 
ve ekonomik yönüyle de çok 
tartışılan bir konu olduğuna dikkat 
çekti. Bu konunun giderek daha 
da güncel bir şekilde toplumun 
karşısına çıkacağını aktaran Ünüvar, 
“Ülkemizi, hatta insanlığı farklı 
yönleriyle etkileyecek bir hastalık 
popülasyonu. Bu konuda Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi 
Türk sağlık hizmetlerinde son 
derece önemli işler yapmış bir 
fakültenin konuya bigane kalması 
düşünülemezdi.” dedi.

Ünüvar, NADİR’in kuruluş 
sürecini de anlatarak, şöyle devam 
etti:
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“Merkezi kurduk, binasını 
hazırladık. Amacımız burayı 
mükemmeliyet merkezi haline 
getirmek. Kolay mı? kolay değil 
ama zorluklar hep çabayla aşılır. 
Bu konuda Sağlık Bakanlığımız, 
TÜBİTAK ve TÜSEB ile yakın 
irtibatımız var. Yolumuz uzun 
ama çalışacağız, gayret edeceğiz. 
Nihayetinde biz önce Türkiye’de 
en iyi olmak istiyoruz, daha sonra 
Avrupa’da ve dünyada en iyilerden 
biri olmak istiyoruz.”

NADİR Müdürü Prof. Dr. Fatma 
Tuba Eminoğlu da Türkiye’de son 
yıllarda hem kamuoyunda hem 
kamu kurum ve kuruluşlarında nadir 
hastalıklar konusunda giderek artan 
bir farkındalık oluştuğunu kaydetti. 
Hasta odaklı, uzun soluklu çözümler 
geliştirmeye yönelik politikalar 
geliştirmek için adımlar atılmaya 
başlandığını dile getiren Eminoğlu, 
“Biz de Ankara Üniversitesi olarak 
nitelikli, fark yaratan araştırmalar 
yapan, bilgi ve becerilerini ulusal 
ve uluslararası paydaşlarıyla ülke 
ve insanlık yararına kullanan, hem 
Türkiye’de hem dünyada tanınan 
bir merkez olmak amacıyla yola 
çıktık.” dedi.

Sempozyum, açış 
konuşmalarının ardından bilimsel 
oturumlarla gün boyu devam 
etti. “Nadir Hastalıklar Sağlık 
Hizmetinde Gelişim ve Gelecek 
Vizyonu”, “Nadir Hastalıklarda 
Klinik Araştırmalar” ve “Avrupa’da 
Nadir Hastalıkların Durumu” 
başlıklı oturumlarda, nadir 
hastalıklar tüm yönleriyle ele alındı.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar’ın yaptığı, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Recep Akdağ’ın da konuşmacılar 
arasında yer aldığı panelde 
ise “Ulusal Nadir Hastalıklar 
Politikası”, “Ekosistemin 
Gelişimi İçin Çözüm Önerileri” 
ve “Kurumlara Düşen Görevler” 
başlıkları altında görüşler dile 
getirildi.

Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (NADİR) ile SANOFİ Sağlık Ürünleri arasında 2 

Şubat 2023 tarihinde “Nadir Hastalıklar Araştırma, Eğitim, Sağlık 
ve Hasta Bakımı İyileştirme Projeleri İş Birliği Sözleşmesi” 
imzalandı. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen imza 
törenine Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, SANOFİ Sağlık Ürünleri 
Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zehra Aycan, NADİR Müdürü Prof. Dr. Fatma Tuba 
Eminoğlu ile Üniversitemiz ve SANOFİ araştırmacıları katıldı.

Sözleşme ile erken tanının hastalığın tedavisi ve yönetimi 
açısından son derece kritik olduğu nadir hastalıklar alanında, 
SANOFİ’nin finansal ve bilimsel desteği ile Ankara Üniversitesinin 
akademik çabaları vasıtasıyla NADİR liderliğinde gerçekleştirilecek 
eğitimler, araştırmalar, sağlık çözümleri ve yeni bilimsel veriler 
ve bilgiler ile hastalara ve kamuya sağlık hizmetinin geliştirilmesi 
yönünde önemli faydalar sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, nadir hastalıkların teşhisine dair temel ve uygulamalı 
araştırmalar vasıtasıyla bu alandaki bilgilerin ve tanı metotlarının 
geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi bünyesinde nadir hastalıklar 
alanındaki teşhis metotlarında teknolojik ve inovatif ilerleme olanağı 
sağlanması, nadir hastalıklar alanında görev alan akademisyenlere 
bilimsel araştırma yapmak, veri üretmek ve yeni teknolojiler 
geliştirmek için rehberlik edilmesi, ortak çalışmalarda bulunulması 
ve bu amaçlarla yürütülecek çalışmalara hizmet edecek araştırma 
kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Üniversite-Sanayi İş Birliği

NADİR ve Sanofi’den 
Güç Birliği
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Ankara Valiliği ve Ankara Üniversitesi İş Birliğiyle

Ankara Valiliği ve Ankara 
Üniversitesi iş birliğinde, 

“İşimiz Bağımlılık, Gücümüz 
Mücadele” sloganıyla “Ankara 
Alkol Bağımlılığı ile Mücadele 
Çalıştayı” düzenlendi. Cebeci 
Yerleşkesindeki Avrupa Toplulukları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Konferans Salonunda 12 Ocak 2023 
tarihinde gerçekleşen çalıştaya 
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, 
dekanlar, kamu kurumlarının 
yöneticileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, 
bağımlılıkla mücadele 
çalıştaylarının 7.’sini Ankara 
Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Türkiye’nin çok zengin yer 
altı kaynakları ve doğal kaynakları 
bulunmadığını ifade eden Şahin, 
“Bizim en büyük kaynağımız beşerî 
sermayemiz insan. Onun için biz 
hiçbir ferdimizi, hiçbir evladımızı 
feda edemeyiz, etmemeliyiz.” 
dedi. Düzenlenen çalıştaylarda 

bağımlılığın çeşitli türleriyle 
muhatap olduklarını aktaran 
Şahin, “Bizim amacımız bunu 
olabildiğince engellemek, önlemek; 
toplumun uyanık kalmasını 
sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Alkolün, zararı her anlamda 
kanıtlanmış, ispat edilmiş bir madde 
olduğunu, birçok üzücü olayın 
altından da çoğunlukla alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığının çıktığına 
dikkat çeken Şahin, “Toplumu tehdit 

eden bir konuyla karşı karşıyayız ve 
bu konuya hep birlikte, el birliğiyle 
eğilmemiz, birlikte mücadele 
etmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise devletin 
bağımlılıkla mücadelede çok kararlı 
bir tutum sergilediğini kaydetti. 
Sadece alkol ve sigara değil; 
uyuşturucu, davranışsal bağımlılık, 
teknoloji bağımlılığı, alışveriş 
bağımlılığı ve kumar bağımlığının 

Ankara Alkol Bağımlılığıyla 
Mücadele Çalıştayı
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günümüzün güncel ve her geçen 
gün daha da ön plana çıkan önemli 
bağımlılık türlerinden olduğunu 
aktaran Ünüvar, bu bağımlılıkların 
her biri ile mücadele için ayrı 
metodoloji izlemek gerektiğinin 
altını çizdi. Ünüvar, “Her birisinin 
ortak özelliği yıkıcı olması. Hem 
birey sağlığı, hem toplum sağlığı 
açısından riskli birtakım boyutları 
da içermesi şeklinde karşımıza 
çıkıyor.” dedi.

Çalıştayın paydaşları arasında 
yer alan Spor Bilimleri ve Eğitim 
Bilimleri Fakültelerinin tesadüfen 
seçilmediğine dikkat çeken Ünüvar, 
bağımlılıkla mücadelede hem 
eğitimin hem egzersizin hem de 
spor bilincinin geliştirilmesinin son 
derece önemli olduğunu vurguladı.

Bağımlılığın, kamu maliyesi 
üzerinde büyük yük oluşturduğunu 
da belirten Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, tütün, alkol ve uyuşturucu 
bağımlılığının önemli ölçüde 
12-30 yaş grubunu etkilediğini 
de belirterek, “Ortaöğretimin 
son yılları ile yükseköğrenimin 
bütününde olan gençlerimizle daha 
yakından ilgilenmemiz gerekiyor. 
Onların sadece birtakım fiziksel 
ihtiyaçları değil; insani, sosyal 
anlamdaki ihtiyaçlarıyla da çok 
yakından ilgilenmek gerekiyor. Bu 
çerçevede üniversitelerimize de çok 
önemli bir rol düştüğünü de ifade 
etmek isterim.” dedi.

Gün boyu devam eden 
çalıştayda; “Alkol Bağımlılığı 
ile Mücadelede Tedavi ve 
Rehabilitasyon; Alkol Bağımlılığı 
ile Mücadelenin Sosyal, Eğitim, 
Çevre Yönü; Alkol Bağımlılığı 
ile Mücadelenin Emniyet ve 
Adli Yönü; Alkol Bağımlılığı ile 
Mücadelede İletişim ve Medyanın 
Önemi ve Alkol Bağımlılığı 
ile Mücadelede Kurumlararası 
Koordinasyonun Önemi” konuları 
ele alındı.

  

Ankara Üniversitesinin 1375. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ilgaz 
Dağı’nın zirvesindeki Ankara Üniversitesi Ilgaz Öğrenci 

Rehabilitasyon Spor Eğitim Merkezinde (ÖRSEM) 23 Aralık 2022 
tarihinde gerçekleştirilerek son bir yılın muhasebesi yapıldı ve gelecek 
yıl için planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantının ardından, Ankara 
Üniversitesi Mali Koordinatörü Şinasi Yurdakul, döner sermaye 
işletmeleri ile ilgili sunum yaptı.

Daha sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanı Meral Arslan, 2023-2024 
eğitim-öğretim yılında açılması planlanan ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına sunulan enstitü, meslek yüksekokulları, araştırma-
uygulama merkezi ile bölüm ve anabilim dallarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Yücel 
Başdemir de yeni kurulan koordinatörlüğün yayınlar ve dergilerle ilgili 
planlarını anlattı.

Son olarak Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, “Araştırma Yönetiminin Kalite ve 
Performans Odaklı Tasarımı” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yaptığı 
açıklamada, son bir yılda yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, yeni 
yılda yapmayı planladıkları çalışmaları konuşma fırsatı buldukları 
toplantının çok verimli geçtiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesinin çok büyük avantajları olan bir üniversite 
olduğunun altını çizen Ünüvar, şunları kaydetti:

“Çok köklü bir üniversiteyiz. Çok önemli mezunlarımız var. 
Veteriner Hekimliği, Ziraat, Fen, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Siyasal, Hukuk, İletişim, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Dil ve 
Tarih-Coğrafya, Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, 
Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Açık ve Uzaktan Eğitim var, hepsi 
heyecan verici fakülteler. Zorluklarımız da var. Bu zorluklarla 
mücadele etmek kolay bir şey değil ama Ankara Üniversitesi 
zorluklarla mücadele ede ede bu noktaya gelmiş. Bundan sonra da daha 
ileriye gidecektir.”

Ankara Üniversitesi Yönetimi

Ilgaz ÖRSEM’de 
Toplandı
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ÜNİVERSİTEMİZDE

Üniversitemizin Hizmet İçi 
Eğitim Koordinatörlüğü 

çalışmaları, belirli bir program 
çerçevesinde ara vermeden devam 
ediyor. 

Çalışmalar çerçevesinde 4-29 
Temmuz 2022 tarihleri arasında üç 
grup “Yabancı Dil Sınavı (YDS) 
Hazırlık Eğitimi Programı” ve beş 
grup “İngilizce Konuşma Eğitimleri 
(Konuşma Kulübü) Programı” 
düzenlendi. Üniversitemiz 
personeline eğitimlerini çevrim 
içi ya da yüz yüze alma tercihleri 
soruldu ve Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) Hazırlık Eğitimi Programının 
bir grubu yüz yüze eğitim, iki 
grubu çevrim içi eğitim; İngilizce 
Konuşma Eğitimleri (Konuşma 
Kulübü) Programının ise iki grubu 
yüz yüze eğitim üç grubu çevrim içi 
olarak düzenlendi.

25 Temmuz 2022 ve 29 Temmuz 
2022 tarihlerinde Rektörlük 100. 
Yıl Salonunda “Diksiyon Eğitim 
Programı” düzenlendi. 25 Temmuz 
2022 tarihinde bir grup akademik 
personelimiz ve 29 Temmuz 2022 
tarihinde iki grup idari personelimiz 
için düzenlenen 3 saatlik eğitime 57 
akademik ve 154 idari personelimiz 
katıldı. Eğitimde temel diksiyon 
kuralları anlatılarak; etkili ve güzel 
konuşmanın unsurları arasında yer 
alan doğru telaffuz, tonlama, vurgu, 
duraklar, ses ve nefes ve beden 
dili gibi konulara değinildi. Ayrıca 
konuyla ilgili örnekler verilerek 
fonetik ve artikülasyon üzerine 
alıştırmalar yapıldı.

Üniversitemiz akademik 
personeli için 19-28 Aralık 2022 
tarihleri arasında da çevrim 
içi olarak “Akademik Yazma 
Eğitimi (İngilizce) Programı” 
düzenlendi. 12 saat verilen eğitime 
Üniversitemizin farklı birimlerinden 
14 akademisyen katıldı.

Eğitim programı çerçevesinde 
daha önceki dönemlerde açılan 
“İngilizce” kurslarına ek olarak ilk 
kez idari personelimiz için “Genel 
İngilizce Eğitim Programı” açıldı. 
Çalışanların iş yoğunlukları ve 
mesai saatleri ile çalışma nöbetleri 
de dikkate alınarak eğitimin bazı 
grupları çevrim içi, bazı grupları ise 
yüz yüze eğitim şeklinde 8-23 Eylül 
2022 tarihleri arasında düzenlendi. 
Üniversitemiz Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürlüğünün desteği 
ile yürütülen eğitimde 9 farklı 
grup oluşturularak 148 personelin 

eğitime katılmaları sağlandı.
Diş Hekimliği Fakültesinin 

2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında tüm sınıf düzeylerindeki 
derslerin öğretim programlarının 
yenilenmesi ve öğrenci merkezli 
öğrenme anlayışının ön planda 
tutulduğu değişimin hem derslerin 
işleniş biçiminde hem de ölçme 
ve değerlendirme yaklaşımlarında 
yenilikler getirmesi nedeniyle 
öğretim elemanlarına yönelik 
belgelendirmeye dayalı bir eğitime 
ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi 
üzerine 29-30 Eylül 2022 
tarihlerinde 4 farklı gruba yönelik 
olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu’nun 
yürütücülüğünü yaptığı “Diş 
Hekimliği Öğretiminde Ölçme ve 
Değerlendirme: Soru Yazma Atölye 
Çalışması”  eğitimi düzenlendi. Bir 
grup da 8 Kasım 2022 tarihinde 

Hizmet İçi Eğitim Programları

Biyologlar

İngilizce Konuşma İngilizce YDS
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olmak üzere toplam beş gruba 
yönelik düzenlenen eğitime Diş 
Hekimliği Fakültesinden 77 
kişi katıldı. Yine Diş Hekimliği 
Fakültesinin talebi üzerine “İletişim 
Becerileri Eğitim Programı” 
düzenlendi. Bu programa da 17 
Diş Hekimliği Fakültesi akademik 
ve idari personeli katıldı. Eğitim, 
6 Aralık 2022 tarihinde tekrar edildi. 

Bu arada Üniversitemiz 
Hastaneler Baş Müdürlüğünün 
talebi üzerine Hastane Müdürlüğü 
çalışanları için “E-Beyas Kullanımı 
ve Bilgi Güvenliği Eğitim 
Programı” 7 farklı grup için 
düzenlendi. 3 saat olarak planlanan 
eğitime 71 idari personelimiz 
katıldı.

Üniversitemizde akademik 
personelinin eğitim ihtiyaçlarından 
biri olarak öne çıkan “R 
Programlama Dili Eğitim Programı” 
18-25 Ekim 2022 tarihleri arasında 
9 saat olarak düzenlendi ve eğitime 
27 akademik personelimiz katıldı. 

Göreve yeni başlayan akademik 
personel için ise 24-26 Ekim 2022 
tarihleri arasında çevrim içi olarak 
“Akademik Personel Oryantasyon 
Eğitim Programı” düzenlendi. 12 
saat olarak gerçekleştirilen etkinliğe 
66 akademik personelimiz katıldı.

İdari personelimiz için 
düzenlenmesi planlanan “mesleki 
temel eğitim programları” 
çerçevesinde Ekim ve Kasım 

Diksiyon Eğitimi

Diş Hekimliği Öğretiminde Soru Sorma

Diş Hekimliği Öğretiminde Soru Sorma

İdari Personel Oryantasyon
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aylarında biyologlar, makam 
sekreterleri, bölüm sekreterleri, 
sağlık teknikerleri ve sağlık 
teknisyenleri ile şoförlerin eğitim 
programlarına yer verildi. 

“Biyologlar Temel Eğitim 
Programı” 11 personelin katılımıyla 
17-27 Ekim 2022 tarihleri arasında 
(büyük bölümü çevrim içi), 
“Makam Sekreterleri Temel Eğitim 
Programı” 12 personelin katılımıyla 
20-27 Ekim 2022 tarihleri arasında 
(yüz yüze), “Bölüm Sekreterleri 
Temel Eğitim Programı” 43 
personelin katılımıyla 24 Ekim-
3 Kasım 2022 tarihleri arasında 
(büyük bölümü çevrim içi), “Sağlık 
Teknikerleri ve Sağlık Teknisyenleri 
Temel Eğitim Programı” 35 
personelin katılımıyla 26 Ekim-
11 Kasım 2022 tarihleri arasında 
(büyük bölümü çevrim içi) ve 
“Şoför Temel Eğitim Programı” 
ise 5 personelin katılımıyla 14-18 
Kasım 2022 tarihleri arasında (yüz 
yüze)  gerçekleştirildi.

Emekliliğe Hazırlık Eğitimi
Üniversitemizde hizmet 

süresini tamamlamak üzere olan 
ya da emeklilik planları yapan 
personelimiz için 31 Ekim-3 
Kasım 2022 tarihleri arasında 
“Emekliliğe Hazırlık Eğitimi 
Programı” düzenlendi. Programa 
43 idari personel katıldı. Eğitimde, 
“Yaşlanma ve Yaşlılıkta Sağlığı 
Koruma”, “Emeklilikte Para 
Yönetimi”, “Emeklilik ve Stres”, 
“Emeklilikte Sivil Toplum 

Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk”, 
“Emeklilikte Boş Zamanları 
Değerlendirme ve Hobiler” ve 
“Emeklilik ve Spor” dersleri verildi.

Yöneticiler İçin Eğitim 
Üniversitemizin yöneticilerine 

yönelik olarak da 24 Ekim-10 
Kasım 2022 tarihleri arasında 
bir eğitim programı hazırlandı. 
Çoğunluğu çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen eğitime Daire 
Başkanları ve Şube Müdürleri 
düzeyinde 15 kişi katıldı. 48 
saat süren program çerçevesinde 
“Yönetim Etiği”, “Güdüleme, 
Etkileme ve Kurum Kültürü”, 
“Yönetim Yaklaşımları ve Yönetim 
Süreçleri”, “Toplantı Yönetimi”, 
“Stres ve Çatışma Yönetimi”, 
“Takım Çalışması”, “İnsan İlişkileri 
Drama Çalışmaları”, “Disiplin 
Hukuku ve Soruşturma”, “Beden 
Dili ve İletişim”, “4857 Sayılı 
İş Kanunu”, “657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu”, “2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu”, “4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu” ve 
“Protokol ve Görgü Kuralları” 
dersleri verildi.

Bu arada, dekan/müdür/dekan 
yardımcıları/müdür yardımcıları/
fakülte-enstitü-yüksekokul 
sekreterleri ve şube müdürleri 
için 28-30 Kasım 2022 tarihleri 
arasında Rektörlük 100. Yıl 
Salonunda “Yönetici Geliştirme 
Eğitimi (Temel Hukuk Kavramları 
Eğitimi) Programı” düzenlendi. 
12 saat olarak planlanan eğitim 
ile katılımcılarımıza “Hukukun 
Temel Kavramları”, “İdare Hukuku 
İlke ve Esasları”, “Kamuda 
Personel Rejimi”, “Disiplin 
ve Ceza Soruşturması İlke ve 
Esasları” dersleri verildi. Program 

Temizlik Personeli Eğitimi

İngilizce YDS

İngilizce YDS

çerçevesinde 65 akademik ve idari 
personelimiz bu eğitime katıldı.

Oryantasyon Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim 

Koordinatörlüğü çalışmaları 
çerçevesinde geleneksel hale gelen 
eğitim programlarımızdan biri olan 
“İdari Personel Oryantasyon Eğitim 
Programı” bu yıl 22-25 Kasım 2022 
tarihleri arasında düzenlendi.

Harcama Yönetim Sistemi
Hazine ve Maliye Bakanlığının 

ödeme emri belgesi ve kanıtlayıcı 
belgelerin sistem üzerinde 
oluşturulmasına ve elektronik imza 
ile onaylanıp muhasebe sitemine 
gönderilmesine imkan veren yeni 
bir harcama yönetim sisteminin 
(MYSV2) kullanımına başlanması 
nedeni ile sistem üzerinde 
yapılan yenilik ve değişiklikler 
hakkında Üniversitemiz mali işler 
kullanıcılarına yönelik olarak 18 
Kasım 2022 tarihinde Rektörlük 
100. Yıl Salonunda “Mali Yönetim 
Sistemi Versiyon 2 Kullanımı 
Eğitim Programı” düzenlendi. 
Eğitime 110 personelimiz katıldı.

Üniversitemiz temizlik personeli 
için 22-29 Aralık 2022 tarihleri 
arasında “Temizlik Personeli Temel 
Eğitim Programı” düzenlendi.

Genel İngilizce Eğitimi
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Temel Hukuk Kavramları Eğitimi

Yönetici Geliştirme Eğitimi

Emekliliğe Hazırlık Eğitimi

Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi Şoför Eğitimi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Rashidi’den

Rektör Ünüvar’a Ziyaret
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçisi Djuma 
Kauzeni Rashidi ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti Ulusal 

İdare Okulu Genel Direktörü 
Guillaume Banga, 27 Aralık 2022 
tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’ı makamında ziyaret 

ederek bir süre görüştü.
Türkiye ile Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 
her geçen gün geliştiğini belirten 
Rashidi, özellikle eğitim alanında 
yapılacak iş birliklerinin önemine 
dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Afrika’yı çok 
önemsediklerini kaydetti.

Büyükelçi Rashidi, rektör 
yardımcıları, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı ve Dış İlişkiler 
Koordinatörünün de hazır 
bulunduğu görüşme sonrası Ankara 
Üniversitesi Şeref Defteri’ni 
imzaladı.

Ankara Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı, 16 Mayıs 2022 

tarihinde Konservatuvar Konser 
Salonunda “Yıl Sonu Gençlik Konseri” 
düzenledi. Dilruba Amanullaeva Aksoy’un 
yönetimindeki Sahne Sanatları Bölümü 
Şan Anasanat Dalı ve Müzik Bölümü 
Çalgı Anasanat Dalı Korosunun sunduğu 
konseri Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Hicabi Kırlangıç, G. Kore ve Özbekistan Büyükelçiliği mensupları ile 
Özbekistan Milli Üniversite öğretim üyeleri de izledi. Elif Berrak Tosun’un, 
piyanosuyla eşlik ettiği konser, uzun süren Covid-19 salgınının ardından 
düzenlenen ilk koro konseri olma özelliğini de taşıyor. 

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarında

Yıl Sonu Gençlik Konseri
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Yayın Organıdır.

Ankara Üniversitesi Adına Sahibi: 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni:
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özdemir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Öğr. Gör. Özkan Kıymaz
kiymaz@ankara.edu.tr

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

Telefon: (0 312) 212 79 08
        (0 312) 212 60 40 / 2055

Faks:  (0 312) 221 16 43

www.ankara.edu.tr
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Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve daire 
başkanlarından oluşan heyet, 24 
Aralık 2022 tarihinde Kastamonu ve 
Çankırı Karatekin Üniversitelerini 
ziyaret ederek görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesine 
yapılan ziyarette, iki üniversite 
arasında eğitim-öğretim alanındaki 
iş birliği imkânları ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal 
konuşmasında, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
doktorasını Ankara Üniversitesinde 
yapan Topal’a üniversite rozeti 
takdim etti. Kastamonu ziyaretini 
kampüs ve şehrin tarihi mekânlarını 
gezerek tamamlayan Ankara 
Üniversitesi Yönetiminin bir sonraki 
durağı Çankırı oldu.

Ankara Üniversitesi Yönetiminden

Kastamonu ve Çankırı Karatekin 
Üniversitelerine Ziyaret

Rektör Ünüvar, makamında 
ziyaret ettiği Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Harun Çiftçi’yle bir süre sohbet 
etti. Ünüvar ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Darülhadis İslam 
Araştırmaları Merkezini gezdi. 
Üniversitemiz heyetine burada ney 
dinletisi sunuldu.

Ziyaret ettikleri Kastamonu ve 
Çankırı Karatekin Üniversitelerinin 

her ikisinin de kuruluşunda Ankara 
Üniversitesinin rolü bulunduğuna 
işaret eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, bu iki üniversiteyi 
de kendilerinden bir parça olarak 
gördüklerini dile getirdi.

Devletin üniversitelere hem 
fiziki alan hem donanım-teçhizat 
hem de insan gücü anlamında çok 
ciddi imkânlar sağladığını aktaran 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şöyle 
devam etti:

“Öğrenci sayımız artıyor, 
akademisyen sayımız artıyor. 
Üretimimizin de buna paralel bir 
artış içerisinde olması gerekiyor. 
Sadece akademik üretim değil; 
aynı zamanda ekonomiye, sosyal 
hayata, topluma katkı anlamında 
da ciddi birtakım çıktıların, 
ürünlerin olması gerekir. İşte bu 
ürünlerle ilgili mutlaka yaptığımız 
ve yazdığımız şeylerin raflarda 
kalmaması için adımlar atmamız 
lazım. Bu bağlamda üniversitelerin 
güçlerini birleştirmesi gerekiyor.”



Ankara Üniversitesi öğrencileri, 
yine bir ilke imza atarak 

17 Aralık 2022 tarihinde Hamsi 
Festivali düzenledi. Finaller 
öncesinde öğrencilerin moral bulup 
keyifli anlar yaşaması amacıyla 
Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş 
Meydanında düzenlenen festivale, 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar’ın yanı sıra 
akademisyenler ve öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi.

Alana gelerek öğrencilerin yanına 
oturan Ünüvar, daha sonra sahneye 
çıkarak, alanda bulunan Ankara 
Üniversitelilere hitap etti.

Öğrencilerin Ankara 
Üniversitesinde mükemmel bir 
eğitim aldığını belirten Ünüvar, 
“Eğitimin dışında kalan sosyal 

yönü de bu tür etkinliklerle 
tamamlıyoruz. Bugün 
HamsiFest var, inşallah 
yakında KebapFest olur, 
başka festivallerle devam 
ederiz. İstiyoruz ki öğrenciler, 
‘İyi ki Ankara Üniversitesine 
gelmişiz, iyi ki burada okuyoruz’ 
desinler. Sadece derse girdiği zaman 
değil, dersin dışında da bunun 
keyfini, hazzını yaşasınlar. Hamsi 
Festivali de buna hizmet edecek 
önemli bir etkinlik oluyor. Güzel, 
keyifli bir gün geçiriyoruz.” dedi.

Program, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı halk oyunları 
eğitmenlerinin Karadeniz’in yöresel 
kıyafetleriyle horon teptiği gösteri ile 
devam etti.

Rektör Ünüvar, daha sonra 

ızgaranın başına geçerek hamsi 
pişirdi, uzun kuyruklar oluşturan 
öğrencilere ekmek arası hamsi 
dağıttı.

Festival kapsamında katılımcılara, 
ızgara ve yağda kızartma şeklinde 
pişirilen toplam 1 ton hamsi ikram 
edildi.

Öğrenciler, iletişim ve ilişki 
bağlarının güçlendirilmesi hedefiyle 
düzenlenen etkinlikte, Karadeniz 
müzikleriyle tanınan Koliva 
grubunun seslendirdiği şarkılar 
eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ankara 
Üniversitesinde
Bir İlk

HamsiFest


