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Ankara Üniversitesinin 2022-
2023 Akademik Yılı, 4 Ekim 

2022 tarihinde Tıp Fakültesi 
Morfoloji Yerleşkesi Ord. Prof. 
Dr. Abdülkadir Noyan Konferans 
Salonunda düzenlenen törenle 
başladı. Törende Yükseköğretim 
Kalite Kurulu (YÖKAK) 
Başkanı Prof. Dr. Muhsin 
Kar “Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi ve Akreditasyon” konulu 
açış dersini verirken, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ve Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü yöneticilerine, “YÖK 
Engelsiz Üniversite Ödülleri” 
takdim edildi.Ankara Üniversitesi 
Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri kapsamında 2021 yılında 
Fen Bilimleri alanında bilim ödülü 
almaya hak kazanan Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Veysel Işık’a belgesi ve plaketi 
verildi. Son bir yıl içerisinde 
profesörlük kadrosuna yükselen 
akademisyenlere belgeleri ve anı 
madalyonları takdim edildi.

Törene, Ankara Milletvekilleri 
Emrullah İşler ve Fatih Şahin, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 
OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Demir, Yüksek 
İhtisas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Paç, Çankaya 
Kaymakamı Murat Duru, Kalecik 
Belediye Başkanı Duhan Kalkan 
ile akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
törende, Ankara Üniversitesi Klasik 
Türk Müziği Korosu bir müzik 
dinletisi sundu, ardından da Ankara 
Üniversitesinin anlatıldığı kısa film 
gösterildi.

Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi

YÖKAK Başkanı Prof. 
Dr. Muhsin Kar, Ankara 
Üniversitesinin, kalite 
güvencesiyle ilgili kurumsal 
akreditasyon programına 
dahil olmuş, o süreci başarıyla 
tamamlamış ve kalite güvencesi 
çalışmalarını taçlandırmış bir 
üniversite olduğunu ifade etti. Kar, 
yükseköğretimde kalite güvencesini 
anlattığı açış dersinde, kaliteyle 
ilgili asıl önemli olan kısımlardan 
birinin, paydaşların kalite algısı 
olduğuna dikkat çekti.

Kalitenin doğru anlaşılması 

açısından paydaşların algısını iyi 
anlamak gerektiğine işaret eden 
Kar, “Akademik camia olarak bizler 
kaliteyi daha çok Ar-Ge merkezli 
olarak düşünüyoruz. Yani bir hocamız 
TÜBİTAK’tan, uluslararası fonlardan 
proje alıyorsa, iyi makale yazıyorsa 
biz burada kaliteden bahsediyoruz. 

Ankara Üniversitesinde

Yeni Akademik Yıl 
Açış Dersiyle Başladı
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Genellikle bunun üzerinden devam 
ediyoruz. Ancak öğrenci açısından 
baktığımızda, öğrencinin kalitede 
algılayışı nitelikli bir öğretim, iyi 
bir öğrenme tecrübesi ve öğrenme 
tecrübesinin sunulduğu imkânlar; 
sosyal çevre. Bunlar önemli hale 
geliyor. Öğrenci bizim Q1’de makale 
yapıp yapmadığımızla ilgilenmiyor. 
Öğrenci, kendisine iyi bir eğitim verilip 
verilmediğiyle ilgileniyor.” dedi.

Benzer şekilde iş dünyasının da 
mezun olan öğrencilerin alana özgü 
bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanıp 
kazanmadığına baktığını ifade eden 
Kar, “Devlet de kaliteye maliyet 
etkinliği açısından bakıyor. Bu 

kadar kaynak ayrılıyor, bu kadar 
kaynak sonucunda ortaya 

çıkan eğitim-öğretim 
faaliyeti ya da 

beşerî sermayenin 
istenilen seviyede 
olup olmadığı 
da yine devletin 
kaliteye bakışı 
açısından önemli 

bir yer tutuyor. 
Dolayısıyla yüksek 

öğretimde kalite 
güvencesini tanımlarken 

paydaşların farklı algılarını 
bütünleştirmek, bunları birleştirmek, 
uzlaştırmak önem arz ediyor.” diye 
konuştu.

“21. Yüzyıl Becerilerini 
Kazanmaları Önem Arz Ediyor”

Öğrencilerin ulusal ve küresel 
yeterliliklere göre hazırlanmasının 
önemine de dikkat çeken Kar, şöyle 
devam etti:

“Öğrencilerimize bu yeterlilikler 
kazandırılırken, 21. yüzyıl 
becerileri dediğimiz becerileri 
de kazanmaları ayrıca önem arz 
ediyor. Öğrencilerimizin farklı 
sektörlerde çalışma becerileri 
kazanabilmesi için kritik düşünme, 
analitik düşünme, problem çözme, 
kendini iyi ifade edebilme, takım 
çalışması, farklı kültürel ortamlarda 
çalışabilme gibi yeterlilikleri de 
eklememiz gerekiyor. Sadece iyi bir 
mühendis değil, aynı zamanda 21. 
yüzyıl becerileriyle de donanmış 
bir mühendis ya da benzer şekilde 
bir hekim ya da benzer şekilde bir 
iktisatçı. Bu şekilde düşünmemiz 
gerekiyor.”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara 
Üniversitesinin, tarihi boyunca her 
zaman yeniliklerin lideri olduğunu 

ve bilimin her alanında öncü görevler 
üstlendiğini vurguladı. Ünüvar, 
“Her dönem o günün ve geleceğin 
bilim dalları ve meslek alanlarında 
eğitim verecek, araştırma yapacak 
birimler inşa etmiş, akademisyenler 
yetiştirmiştir. Bugün de Ankara 
Üniversitesi aynı azim ve kararlılıkla 
yoluna devam etmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

“Ankara Üniversitesini, 
Devletin Fikir Mutfağı Olarak 
Görüyoruz”

Ankara Üniversitesini devletin 
fikir mutfağı olarak gördüklerini ve 
çalışmaları bu yönde yürüttüklerini 
dile getiren Ünüvar, “Yaptığı bilimsel 
çalışmalar ile hem ulusal hem de 
uluslararası alanda öncü olmaya 
devam eden Ankara Üniversitesi, 
bir taraftan kendini günün şartlarına 
göre yenilerken, bir taraftan da 
yeni kurulan üniversitelere destek 
vermekte ve örnek olmaktadır. 
Kurduğu her okul, açtığı her bölüm, 
programına eklediği her ders o 
günün ve geleceğin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bakış açısıyla ele 
alınarak gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Ankara Üniversitesi olarak 
üniversite-sektör iş birliğini de 
çok önemsediklerinin altını çizen 
Ünüvar, “Bu kapsamda ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarımızla iş 
birliklerini de hayata geçirmeye 
devam ederken, öğrencilerimiz 
ve mezunlarımız için yararlı 
olacak tüm çalışmalarda elimizi 
taşın altına koymayı da bir görev 
biliyoruz. Ankara Üniversitesi olarak 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
daha büyük bir azimle ülkemizi, 
dünyada daha güçlü bir noktaya 
ulaştırmak için tüm gücümüzle 
çalışmaya, araştırmaya, üretmeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bilim Ödülü,
Mühendislik 
Fakültesi

Öğretim Üyesi
Prof. Dr. 

Veysel Işık’a 
verildi.
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Ankara Üniversitesinde, 15 
yıldır akademik yıl açılışlarının 

geleneği haline gelen “Bilim Ateşi”, 
akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı 
törenle, 27 Eylül 2022 tarihinde 
Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde yakıldı. 
Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Ankara Üniversitesinin 10 binin 
üzerinde akademik ve idari personeli, 75 
bin civarında öğrencisiyle büyük bir aile 
olduğunu vurgulayan Rektör Ünüvar, 
“Ankara Üniversitesi süreci başlayan 
ama bitmeyen bir süreçtir. Buradan 
diplomanızı alıp ayrıldıktan sonra uzun 
yıllar hiç okulunuza gelmeseniz bile 
içinizdeki Ankara Üniversitelilik ruhunu 
hep taşıyacaksınız. Ben buna yürekten 
inanıyorum. Ve inşallah o diploma hem 
aldığınız eğitimin kalitesi hem güçlü 

Geleneksel
Bilim Ateşini Yaktık, 
Anıtkabir’i
Ziyaret Ettik

bir üniversitede okumanın gururuyla 
gittiğiniz her kapıyı sonuna kadar 
açacaktır. İnşallah öğrencilik döneminin 
her anında sizlerin her türlü meselesiyle 
ilgileneceğiz. Sevinciniz sevincimiz, 
üzüntünüz üzüntümüz olacak. İnşallah 
hiç üzülmeden, hiç sıkılmadan 
okuyacağınız bir dönemi birlikte 
geçireceğiz. Ve tabi mezuniyetiniz, 
alacağınız diplomayla taçlandıktan 
sonra hayat boyu başarılı olacağınıza 
yürekten inanıyorum.” dedi.

Törenin ardından Ankara 
Üniversitesi yöneticileri, 
akademisyenler ve öğrenciler 
Anıtkabir’i ziyaret etti. Rektör Ünüvar, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin 
önünde gerçekleştirilen saygı duruşunun 
ardından, Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı.
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UYUM PROGRAMI-10 KASIM

  

Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk, ebediyete 
intikalinin 84. yıl dönümünde, 
11 Kasım 2022 tarihinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Ord. Prof. 
Dr. Abdulkadir Noyan Konferans Salonunda, “Duygu ve Düşünce 
Dünyamızda Mustafa Kemal Atatürk” konulu panelle anıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar ve Cumhuriyet ezgilerinden oluşan müzik dinletisi sunuldu. 
Program çerçevesinde daha sonra, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik 
Ertan ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Neşe Özden’in konuşmacı olduğu “Duygu ve Düşünce Dünyamızda 
Mustafa Kemal Atatürk” konulu panel gerçekleştirildi. Fuaye alanında 
da “Dolmabahçe’den Etnografya Müzesi’ne, Etnografya Müzesi’nden 
Anıtkabir’e Atatürk’ün Cenaze Törenleri” adlı fotoğraf sergisi açıldı. 

Program sonunda öğrencilerin “Mustafa Kemal’e Ağıt” adlı 
gösterisi büyük alkış aldı.

Ankara Üniversitesi

Atatürk’ü Andı
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KKTC
Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı

Ankara Üniversitesinden,

Ankara Üniversitesi, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Zorlu Töre’ye, Türkiye 
ile KKTC arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine katkıları nedeniyle 
“Ankara Üniversitesi Dostluk 
Payesi Beratı” verdi.

Ankara Üniversitesi Senato 
Salonunda 3 Kasım 2022 tarihinde 
düzenlenen Dostluk Payesi tevdi 
törenine Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
KKTC’nin Ankara Büyükelçisi 
İsmet Korukoğlu, rektör 
yardımcıları, dekanlar, meslek 

Zorlu Töre’ye
Dostluk Payesi
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yüksekokulu müdürleri ve genel 
sekreter ile öğrenciler katıldı. 

Ankara Üniversitesinin dostluk 
payesi beratı takdiminden büyük 
heyecan ve mutluluk duyduğunu 
dile getiren ve Kıbrıs Türk halkının, 
Türkiye’nin desteğiyle yıllardır 
sürdürdüğü mücadeleyi anlatan 
Zorlu Töre, KKTC’nin Türk 
askerinin Ada’dan çekilmesini, 
garantilerin sonlandırılmasını 
katiyen kabul etmeyeceğini söyledi.

“KKTC’nin sonlanmasını kabul 
etmeyiz. Barış böyle sağlanacaksa 
bu bir barış değildir” diyen Töre, 
şöyle devam etti:

“Barış sözcüğü arkasına 
saklanıp da bizi tuşa getiremezler. 
Artık biz de uyandık. Biz iyi 
niyetle kendilerine birçok konuda 
uluslararası anlaşma modellerinde 
‘anlaşalım’ dedik, ‘evet’ dedik ama 
hepsine Rumlar ‘hayır’ dediler. Biz 
de Allah’a şükür zaman kazandık ve 
şimdi geldiğimiz noktada artık iki 
eşit egemen devlet var Kıbrıs’ta. İki 

devlet var. İki devletten başka bir şeyi 
kabul etmiyoruz.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar da Ada’ya her 
gittiğinde modernleşen, güçlenen ve 
her alanda atılımlar gerçekleştiren 
bir KKTC gördüğünü ve bununla da 
gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir 
kurumu gibi Ankara Üniversitesinin 
de daima Kıbrıs Türkü ile bir ve 
beraber olduğunu dile getiren 
Ünüvar, “Özellikle KKTC’nin 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş döneminde Üniversitemizle 
güçlenen bağları yeniden 
canlandırmak ve birlikteliğimizin 
daha güçlü boyutlara ulaşması için 
elimizden geleni yapmaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin 
bundan sonra da elini taşın altına 
koymaya ve KKTC ile Türkiye 
arasında eğitim anlamındaki bağları 
güçlendirmeye devam edeceğini 
kaydetti.

Rektör Ünüvar, 
programda, Meclis Başkanı Töre’ye 
“Ankara Üniversitesi Dostluk 
Payesi Beratı”nı takdim etti. Töre, 
hediye takdimi ve aile fotoğrafı 
çektirilmesinin ardından, Ankara 
Üniversitesi Şeref Defteri’ni de 
imzaladı.
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Ankara Üniversitesinin de üye 
olduğu Türk Devletleri 

Teşkilatı Türk Üniversiteler 
Birliğinin 6. Genel Kurul Toplantısı, 
Türk dünyasının manevi başkenti 
kabul edilen Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde 23 Kasım 2022 
tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye, Kazakistan, 
Özbekistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan ve Macaristan’dan 
40 civarında üniversitenin rektör 
ve rektör yardımcıları, bu yıl 
30. yılını kutlayan Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen 2 günlük program 
için Türkistan’da bir araya geldi. 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin şehri Türkistan’da 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek, Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesinin 30. kuruluş 
yıl dönümünü gönülden kutladığını 
ifade etti.

Türk Üniversiteler Birliğine 
geçtiğimiz yıl üye olan Ankara 
Üniversitesinin kökünün 
1842’ye dayandığını hatırlatan 

Ünüvar, “Sosyal bilimler, sağlık 
bilimleri, fen ve mühendislik 
bilimlerinde ülkemizin önde gelen 
üniversitelerinden birisi. Dünya 
çapında eserleri olan bir üniversite.” 
dedi.

Türk Üniversiteler Birliğinin 
de önündeki öncelikli gündem 
maddelerinden birisinin Türk dili 
olduğunu kaydeden Ünüvar, “Türk 
dilinin öne çıkarıldığı süreci de 
yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde ajandamızın da ortak 
dilinin hepimizin anlayacağı 
bir ortak alfabeyle, Türk diliyle 
yazılmış bir ajanda olmasını temenni 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, Türk dili ve Türk 
kültürüyle ilgili çalışmalarda 
Ankara Üniversitesinin hem elini 
hem gönlünü bu işe tamamı ile 
vakfedeceğini kaydetti.

Orhun Değişim Programı
Rektör Ünüvar, genel 

kurul toplantısının ardından da 
değerlendirmelerde bulundu. 
Dünyada gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin değişik programlarla 
öğrenci ve öğretim üyelerini 
birbirine göndererek hem 

deneyimlerini paylaştığını hem de 
öğrencilerin daha iyi gelişmesini 
amaçladığını dile getiren Ünüvar, 
şöyle devam etti:

“Bunun için Erasmus, Erasmus+ 
gibi uygulamalar var. İşte burada 
da Orhun Değişim Programı 
uyguluyoruz. Yani Türk Üniversiteler 
Birliği üyesi ülkeler arasında 
öğrenciler ve öğretim üyeleri 
birbirlerine gitsinler, deneyim 
paylaşsınlar hem bilgilerini ve 
görgülerini artırsınlar, hem de yeni 
şeyler öğrensinler, yeni şeyler 
öğretsinler. Bu çerçevede Orhun 
Değişim Programının detaylarını 
konuştuk. Farklı konular da 
konuştuk. Türk dünyası vatandaşları 
arasındaki ilişkiyi üniversiteler olarak 
nasıl geliştirebiliriz bu konuları 
görüştük. Turizmi, sporu, savunma 
sanayisini, sağlık alanında ülkelerin 
sahip olduğu imkânları bir başka 
kardeş ülkeye nasıl gönderebilir, 
oradaki tecrübelerden nasıl istifade 
edebilir bütün bunları çok detaylı 
konuştuk. İnanıyorum ki Orhun 
Değişim Programı, kısa zamanda 
Türk dünyası ülkeleri arasında en 
cazip programlardan birisi olacaktır.”

Türk 
Üniversiteler 

Birliği
6. Genel Kurulu

Kazakistan’ın
Türkistan Şehrinde Yapıldı
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Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, 

Güney Kazakistan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi tarafından 24 Kasım 
2022 tarihinde fahrî doktora unvanı 
verildi. Türk Devletleri Teşkilatı 
Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel 
Kurulu için Kazakistan’a giden 
Ünüvar, Türkistan’daki genel kurul 
toplantısının ardından, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa 
Yıldız ile birlikte Çimkent’e geçti. 
Burada Ankara Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi ve Güney Kazakistan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi 
arasında eğitim, araştırma ve 
kültürel alanlarda akademik iş 
birliğini kapsayan protokol 
imzalandı. İmza töreninde, Rektör 
Ünüvar’a, Güney Kazakistan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi tarafından 
fahrî doktora unvanı tevdi edildi.

 Güney Kazakistan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi Rektörü 
Doç. Dr. Gulzhan Sugirbayeva, 
Türkiye’nin ilk ve öncü 
üniversitelerinden Ankara 
Üniversitesinin Rektörünü 
Çimkent’te ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirterek, 
“Sayın Rektörümüze fahrî doktora 
vermek üniversitemiz için de büyük 
bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

Cübbe giyen Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar 
da mutluluğunu dile getirirken, 
kendisini fahrî doktora unvanına 
layık gören Güney Kazakistan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi 
Rektörü Sugirbayeva ve yönetimine 
teşekkür etti.

Ünüvar, dini, dili bir olan 

Türkiye ile Kazakistan’ın eğitimde 
de bir olması gerektiğinin altını 
çizdi. Ülkelerin birbiriyle dayanışma 
içerisinde olması gerektiğini 
Covid-19 salgınının bir kez daha 
gösterdiğini ifade eden Ünüvar, 
“Batı ülkeleri öteden beri birbiriyle 
dayanışma içerisinde. Türk dünyası 
da giderek birbirine yakınlaşıyor. 
Biz birlik olduğumuz zaman 
batıdan çok daha güçlü olacağız. 
Çünkü bizim gönül bağlarımız 
birbirine çok yakın.” dedi. Gönül 
yakınlığını eğitim yakınlığına 
dönüştürmek adına Kazakistan’da 
olduklarını vurgulayan Ünüvar, 

“Dün Türkistan’daydık, bugün 
Çimkent’teyiz. Her birisi bizim için 
çok heyecan verici topraklar. Biz de 
Ankara Üniversitesi olarak inşallah 
imza attığımız protokolü hayata 
geçirmek için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Kazakistan’daki havanın kendisini 
çok umutlandırdığını dile getiren 
Ünüvar, “Bize düşen görev daha çok 
çalışmak; günün 24 saati, yılın 365 
günü sürekli çalışmak. İnşallah biz 
ne kadar yakınlaşırsak toplumlarımız 
da o kadar yakınlaşacak ve o 
kadar güçlü bir birliktelik olacak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan’dan Fahrî Doktora
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a
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Bakü Devlet Üniversitesi

Ankara Üniversitesi ile Bakü 
Devlet Üniversitesi arasında 

Rektörlük Yönetim Kurulu 
Salonunda 16 Ağustos 2022 
tarihinde gerçekleştirilen akademik 
iş birliği protokolü imza törenine 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar ve Bakü Devlet 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Elçin Babayev ile her iki 
üniversitenin yetkilileri katıldı.

Azerbaycan Millî 
Lideri Haydar Aliyev’in 
de mezun olduğu Bakü 
Devlet Üniversitesinin fen, 

Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın Sevinci 
Bizim Sevincimiz, Kederi ise Bizim 
Kederimizdir” ve Haydar Aliyev’in
“Bir Millet, İki Devlet” Anlayışıyla

Azerbaycan’a 
Akademik Katkımız 

Devam Ediyor

mühendislik, sağlık ve sosyal 
bilimler alanlarındaki güçlü 
yönleriyle Ankara Üniversitesine 
çok benzediğini belirten Rektör 
Ünüvar, “Ankara Üniversitesi 
olarak, Azerbaycan’la eğitim 
alanında çok yakın iş birliklerimiz 
var. Covid-19 salgını döneminde 
kendi derslerimizi öğrencilerimize 

hangi şartlarda sunuyorsak 
Azerbaycan’daki iş birliği içerisinde 
olduğumuz üniversite öğrencilerine 
de aynı şartlarda sunduk ve bundan 
çok büyük memnuniyet duyulduğunu 
da gördük.” ifadelerini kulandı.

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Elçin Babayev de iki kardeş 
ülkenin en önemli üniversitelerinin 

Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan’ın önde gelen üniversiteleri arasında 
akademik iş birliği protokolleri imzalanmaya devam ediyor. Son olarak Bakü 

Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ve Azerbaycan
Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolleri 

imzalandı. Ayrıca Ankara Üniversitesinde “Şuşa Yılı” etkinliği ve
“Azerbaycan’ın İncisi Şuşa” söyleşisi gerçekleştirildi. 

Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi

Protokoller akademik ve bilimsel 
konularda bilgi ve deneyim paylaşımı; 
karşılıklı akademik personel değişimi, 

öğrenci değişimi, ders, toplantı, 
araştırma ve benzeri faaliyetler 

düzenlenmesi; ortak araştırma projeleri 
ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi 

gibi konuları kapsıyor.



Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi
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iş birliği yapmasının önemine 
işaret ederek, “Belki de gecikmiş 
bir iş birliğidir. Ancak geç olsun, 
güç olmasın. Ben inanıyorum ki 
biz bundan sonra imkânlarımızı 
birleştirip, birlikte güzel işlere imza 
atacağız.” dedi.

Azerbaycan Pedagoji 
Üniversitesi

Ankara Üniversitesi ile 
Azerbaycan Devlet Pedagoji 

Üniversitesi arasındaki akademik 
iş birliği protokolü, wAzerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar tarafından 9 Kasım 2022 
tarihinde Rektörlükte imzalandı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eğitimi 
hayatın esas işlerinden biri olarak 
gördüklerini ifade ederek, “Eğitim 
her işin başı. Çünkü yaptığımız her 
iş insanla yapılıyor. Dolayısıyla 

insan yetiştirmek en değerli 
vazifelerden bir tanesi. İnşallah 
Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan 
Devlet Pedagoji Üniversitesi 
arasındaki protokol hem Türkiye 
hem Azerbaycan hem de insanlık 
için güzel işler yapmamıza vesile 
olur.” dedi.

Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cafer Caferov da Karabağ’ın 
işgalden kurtarıldığı 44 günlük 
savaş neticesinde daha da 
güçlenen Türkiye-Azerbaycan 
dostluğu ve kardeşliğinin her 
sahada geliştirilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Caferov, “Bugün 
burada imzalayacağımız 
protokol ve sonrasında 
göreceğimiz işler, inanıyorum 
ki hem üniversitelerimiz, hem 
öğrencilerimiz, hem ülkelerimiz, 
hem de insanlık için faydalı 
olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Petrol ve Sanayi 
Üniversitesi

Ankara Üniversitesi ile 
Azerbaycan Devlet Petrol 

ve Sanayi Üniversitesi arasındaki 
akademik iş birliği protokolü 
ise 11 Kasım 2022 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ve Azerbaycan Devlet 
Petrol ve Sanayi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Babanlı’nın çevrim içi olarak attığı 
imzalarla gerçekleştirildi. İmza 

törenine Ankara Üniversitesinden, 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, rektör yardımcıları, 
mühendislik fakültesi dekanı, yer 
bilimleri ve enerji alanında çalışma 
yapan öğretim üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara 
Üniversitesinde enerji alanında 
mühendislik bölümü bulunduğunun 
altını çizerek, “Petrol ve doğal gaz ile 
ilgili yeni bölümler açmamız gerekir. 
Onları da konuşuyoruz. O konularla 
ilgili sizin tecrübelerinizden istifade 
etmek isteriz.” ifadelerini kullandı. 
Ankara Üniversitesinin mühendislik 
alanında çok deneyimli, üst düzey 
akademisyenleri bulunduğunun altını 
çizen Ünüvar, “Onların da akademik 
birikimlerinden Azerbaycan’daki 
hem öğrencilerimizin hem 
akademisyenlerimizin istifade 
etmesini, ortak projeler yaparak hem 
bilimsel hem de ekonomik yönü 
olan projeler yaparak bununla her 
iki ülkeye de hizmet etmesini arzu 
ederiz. Azerbaycan’ın çok güçlü bir 
petrol ve doğal gaz ülkesi olduğunu 
biliyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Azerbaycan Devlet Petrol 
ve Sanayi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Babanlı da 
Ankara Üniversitesi ile petrol ve 
gaz mühendisliği programlarında 
rahatlıkla iş birliği yapabileceklerini 
kaydetti. 

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Petrol ve Sanayi Üniversitesi
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Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçiliği ile Ankara 

Üniversitesinin, 21 Kasım 2022 
tarihinde Eczacılık Fakültesi 50. Yıl 
Konferans Salonunda birlikte “Şuşa 
Yılı” etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 
fotoğraf sergisi ile Azerbaycan ve 
Karabağ’ı anlatan “Selam 
Azerbaycan” ve “Karabağ’ın Kara 
Kitabı” isimli eserlerin tanıtımı da 
gerçekleştirildi.

Şuşa Beyannamesinin, 
Azerbaycan’ın kültür başkenti, 
Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da 
imzalanması nedeniyle ilan edilen 
“Şuşa Yılı” münasebetiyle Ankara 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen program, fuaye 
alanında, “Azerbaycan” konulu 
fotoğraf sergisinin açılışıyla 
başladı. Serginin açılış kurdelesini, 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Reşad Memmedov ve Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, öğrencilerle 
birlikte kesti. Saygı duruşu ve 
her iki ülkenin milli marşlarının 
okunmasının ardından, Şuşa’yı 
anlatan kısa film gösterildi. 
Rektör yardımcıları, dekanlar, 
akademisyenler ve öğrencilerin 
katıldığı programda konuşan 
Büyükelçi Reşad Memmedov, 
Karabağ’ın işgal yılları ile zafere 
giden süreçte yaşananlardan 
bahsetti. Türkiye’nin en 

önemli üniversitelerinden biri 
olan Ankara Üniversitesinde 
Azerbaycan sevgisini yaşattığı 
ve burada eğitim alan çocuklara 
Azerbaycan’ı tanıttığı için Rektör 
Ünüvar’a teşekkür ettiğini 
kaydeden Memmedov, Türkçeye 
çevrilen “Selam Azerbaycan” ve 
“Karabağ’ın Kara Kitabı” isimli 
eserler hakkında da katılımcılara 
bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Azerbaycan’ın Karabağ’ın 
özgürlüğüne kavuşması için çok 
önemli bir mücadele verdiğinin 
altını çizerek, “Uzun yıllar 
hasret çektikten sonra Şuşa’nın, 
Karabağ’ın özgürlüğünü gördük. 
Bizzat Şuşa ve Karabağ’daki pek 
çok özgürlüğüne kavuşan yerleri 
görmüş olmanın mutluluğunu 
yaşamış bir kardeşiniz olarak 

böyle bir programı burada yapıyor 
olmaktan çok mutluyum.” şeklinde 
konuştu.

Açış konuşmalarının ardından 
İrs Miras Dergisi Başeditörü Musa 
Mercanlı ve Paşa Hayat Sigorta 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyaz 
İsmayılov, “Selam Azerbaycan” ve 
“Karabağ’ın Kara Kitabı” isimli 
eserler hakkında bilgiler verdi.

Ankara Üniversitesi Adalet 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Cavid Abdullahzade de 
programda bir konuşma yaptı.

“Şuşa Yılı” Etkinliği
Ankara Üniversitesinde

Etkinlikte, Azerbaycan 
ezgilerinin seslendirildiği bir 

müzik dinletisi ve fotoğraf 
sergisi de gerçekleştirildi. 
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Ankara Üniversitesinde Söyleşi

“Azerbaycan’ın İncisi Şuşa”

Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden 
kazanmasının 31. yılı nedeniyle Azerbaycan 

Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle, 14 
Ekim 2022 tarihinde Rektörlük 100. Yıl Salonunda 
“Azerbaycan’ın İncisi Şuşa” konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad 
Memmedov’un Ankara Üniversitesi öğrencileriyle 
buluştuğu söyleşi, Rektörlük 100. Yıl Salonunda 
düzenlendi. Söyleşi öncesinde fuaye alanında 
“Azerbaycan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı 
yapıldı.

Saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının 
okunmasıyla başlayan etkinlik, Azerbaycan’ın kültür 
başkenti Şuşa’nın tanıtım filminin izlenmesiyle 
devam etti. Etkinlikte, Azerbaycan ezgilerinin 
seslendirildiği müzik dinletisi katılımcılardan 
büyük alkış aldı. Büyükelçi Reşad Memmedov, 
bu yıl bütün törenlerin “Şuşa Yılı” çerçevesinde 
gerçekleştirildiğini, bu etkinliğin de bu kapsamda 
düzenlendiğini dile getirdi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da 28 sene süren Ermeni 
işgaline 2020 yılında son verdiğini kaydeden 
Memmedov, “Türkiye’de eğitim almış çocuklar, 
Türk modelinde kurulmuş ordu, bütün dünyadan 
ve Türkiye’den alınmış silahlar, güçlü bir ordu ve 
Türkiye’nin siyasi desteği. Ordu gücünün yetmediği 
yerde siyasi destek çok önemli, onsuz mümkün 
değil. Türkiye ne için gerekliydi? Başka devletler 
karışmasın, ordu göreceği işi görsün. Ne işi görsün? 
İşgal altındaki kendi topraklarını azad etsin. Doğal 
hakkını, hukukunu yerine getirsin. Vatandaşını, 
toprak bütünlüğünü korusun. O topraklar bizim 
dedelerimizin evlatlarımıza mirasıydı, onu aldık 
çocuklarımıza bıraktık” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ise programda yaptığı konuşmada, Bakü ile 
Ankara’yı birbirinden farklı görmediklerini ifade 
etti.

Azerbaycanlı öğrenciler adına konuşan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nigar 
Ağazade de bir halkın sahip olduğu en büyük 
servetin bağımsızlık olduğunu kaydetti. Şuşa’nın 
Azerbaycan’ın gurur kaynağı olduğunun altını 
çizen Ağazade, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in de söylediği gibi Şuşa’nın Azerbaycan 
tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu bizim kadim 
şehrimizdir. Asırlar boyu Azerbaycanlılar Şuşa’da 
yaşamışlardır. Şuşa yalnız Azerbaycan’ın değil, tüm 
Kafkasların incisidir” şeklinde konuştu.



Ankara 
Üniversitesi 
Bülteni

14

Ankara Üniversitesi ile Mamak 
Belediyesi, hayatın farklı 

alanlarına yansıyan iş birliğini yeni 
projelerle güçlendiriyor. İş birliği 
çerçevesinde 14 Ekim 2022 
tarihinde Ankara Üniversitesi Afet 
Yönetimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Mamak 
Belediyesi teknik personeline “Afet 
Risk Eğitimi” verildi. Mamak 
Belediyesi Musiki Muallim 
Mektebinde düzenlenen eğitim 
programına Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 
Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse de katıldı. Düzenlenen eğitim 
programı sayesinde Ankara 
Üniversitesinin akademik gücüyle 
Mamak Belediyesinin icra gücünün 
bir araya geldiğini kaydeden 
Ünüvar, iki kurum arasında 

Ankara Üniversitesi 
öğrencilerinin, Mamak’taki 
Ekolojik Köydeki laboratuvar ve 
atölyelerde doğal ürünlerin 
üretimine şahitlik ederek 
katkıda bulunmaları isteniyor.

imzalanan protokol çerçevesinde 
Ankara Üniversitesinin 
olanaklarından Mamak 
Belediyesinin, Belediyenin 
olanaklarından da Ankara 
Üniversitesinin akademik ve idari 
personeli ile öğrencilerinin 
yararlanabildiğini söyledi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse de afet risk yönetimi açısından 
yerel yönetimlerin, özellikle riski 

azaltma, kentsel planlama 
ve toplum farkındalığını 
artırma açısından merkezi 

bir role sahip olduğunu kaydetti.
Ankara Üniversitesi Afet 

Yönetimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Nehir Varol ise afet olmadan 
riskleri ya da zararlarını azaltarak 
bu tür sıkıntıların üstesinden gelmek 
gerektiğine dikkat çekti.

Belediyeden Ekolojik Tarım
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
rektör yardımcıları, dekanlar 
ve akademisyenlerden oluşan 
heyet, 15 Ekim’de de belediyenin 

Ankara Üniversitesi ile Mamak 
Belediyesinin İş Birliği Güçleniyor
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Rektör Ünüvar

Mamak Fen Lisesi 
Öğrencileriyle Buluştu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bir Hayal, Bir 
Hayat” Söyleşileri kapsamında 10 Kasım 2022 tarihinde Mamak Fen 

Lisesi öğrencileriyle buluşarak tecrübelerini paylaştı.
Rektör Ünüvar, “Tercihlerimiz Bizi Nereye Götürür?” başlıklı 

sunumunda, tercihlerin hayatları nasıl değiştirdiğini; okul yılları, üniversite 
tercihi, bürokrasi günleri ve akademik hayatında yaşadığı tecrübelerden 
kesitlerle anlattı. Tercih yaparken vicdana, akla ve bilime itibar edilmesi 
gerektiğinin altını çizen Ünüvar, “Mutlaka istişareye de önem vermek lazım 
ama herkesi dinlerseniz yolunuzu şaşırırsınız. Bizi tercihlerimiz başarıya 
götürür.” dedi.

Hayatta başarılı olmak için sadece iyi bir okulda okumanın yeterli 
olmadığını dile getiren Ünüvar, “Şunu unutmayın ki sadece okuduğunuz 
okulla sıradan biri olursunuz, fen lisesi okusanız bile. Sizi sıra dışı yapacak 
olan ayrıca öğrendiklerinizdir. Arkadaş çevresi, büyükler, ilişki ağı çok 
önemli.” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonunda Okul Müdürü Hacer Baştürk Rektör Ünüvar’a günün 
anısına plaket takdim ederken, Rektör Ünüvar da öğrencilere hediyeler 
verdi.

Gökçeyurt Mahallesinde hayata 
geçirdiği Ekolojik Köyü ziyaret 
etti. Programa lavanta bahçesini 
gezerek başlayan Rektör Ünüvar 
ve beraberindekiler, daha sonra 
Ekolojik Köye geçti, burada yapılan 
organik tarım ve üretim faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı.

Üniversitelerin iş birliği yaptığı 
kurumların başında belediyelerin 
geldiğini belirten Rektör Ünüvar, 
“Mamak Belediyesi ile Ankara 
Üniversitesi arasında da böyle 
çok değerli bir iş birliği protokolü 
imzaladık O protokol çerçevesinde 
Ankara Üniversitesinin akademik 
birikimi ile Mamak Belediyesinin 
icra kabiliyetini birleştirmeyi 
arzuladık. Bugün de bu çerçevede 
güçlü bir kadroyla buradayız.” 
ifadelerini kullandı. Burada 
akademik desteğe de ihtiyaç 
olduğunu, buranın öğrencilere 
açılması gerektiğini dile getiren 
Rektör Ünüvar, “Bizde de çok 
ciddi bir akademik birikim var. 
O akademik birikim ile buradaki 
pratiği bütünleştirmek gerekir. 
İnşallah bu ziyaretimiz de buna 
vesile olur.” dedi.

Başkan Murat Köse de 
öğrencilerin Ekolojik Köye 
gelip doğayla iç içe olmalarını, 
laboratuvar ve atölyelerde doğal 
ürünlerin üretimine şahitlik 
etmelerini ve katkıda bulunmalarını 
çok istediklerini kaydetti.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) 
Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, 
rapora göre Türkiye’de ve dünyada 
yaşlı nüfusun hızla arttığını ve bu 
çalışmanın Türkiye’deki mevcut 
durumu ve yapılması gerekenleri 
içerdiğini belirtti. 

TİHEK ve Ankara Üniversitesi YAŞAM’ın İş Birliğiyle Hazırlanan 
Türkiye Yaşlı Hakları Raporu Tanıtıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu (TİHEK) ile Ankara 

Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(YAŞAM) iş birliğiyle hazırlanan 
“Türkiye Yaşlı Hakları Raporu”, 
7 Ekim 2022 tarihinde Rektörlük 
Senato Salonunda düzenlenen 
toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Tanıtım toplantısına Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Fatma Öncü, TİHEK Başkanı 
Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, 
genel sekreter, akademisyenler, 
TİHEK kurul üyeleri ve diğer 
davetliler katıldı.

“Huzurlu Evleri 
Oluşturmamız Lazım”

Bakan Yardımcısı Fatma 
Öncü, şu an itibarı ile bakanlığa 
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bağlı kuruluşlarda 25 bin yaşlıyı 
barındırdıklarını belirterek şunları 
söyledi:

“Yaşlı haklarını, yaşlı bakımını 
devlet olarak, politika olarak 
mutlaka ve mutlaka en üst düzeyde 
tutmalıyız. Standartlarımızı 
bu doğrultuda değiştirip 
dönüştürmeliyiz. Temel insan 
haklarının gerektirdiği de bu. 
Ancak işin manevi boyutundan da 
çok fazla sapmamamız gerektiğine 
inanıyorum. Hep şu cevabı 
veriyorum. Huzurevlerinden önce 
huzurlu evleri oluşturmamız lazım. 
Ebeveynlerin bu birlikte yaşamı 
konusunda tüm bakanlıkların 
da bütünleşik sistem içerisinde 
dönüşüme, değişime katkı 
sağlayacak yeni projeleri, yeni 
çalışmaları gerçekleştirmemiz 
gerektiğine inanıyorum.”

TİHEK Başkanı Prof. Dr. 
Muharrem Kılıç ise yaşlı hakları 
da dahil olmak üzere hak ve 
özgürlüklerin, TİHEK’in görev 
alanına girdiğini, bu nedenle 3 yıllık 
emekle “Türkiye Yaşlı Hakları 
Raporu”nun hazırlandığını aktardı. 
Kılıç, şöyle devam etti:

“Yaş temelli ayrımcılığın 
önlenmesi açısından, buna ilişkin 
herhangi bir maruziyet, mağduriyet, 
herhangi bir ihlal durumuyla 
karşılaştıklarında yaşlı bireylerimizi 
kurumumuza yaş temelinde 
uğradıkları ayrımcılık çerçevesinde 
başvuru imkânları var. Başvurunun 
sadece dijital çağ nüfusu olarak 
sadece dijital yetileri ve kabiliyetleri 
olan yurttaşları değil, herkesi 
kuşatan, herkesin rahatlıkla 
erişebileceği bir başvuru imkânına 
sahip olduğumuz da kurumsal 
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olarak ifade etmem gerekiyor.”
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Türkiye’nin geleneksel aile 
yapısında da en değerli varlıkların 
başında yaşlıların geldiğini ama 
onların aynı zamanda genç nüfusa 
göre daha farklı sağlık, sosyal, 
toplumsal problemlere sahip 
olduğunu söyledi. “Türkiye Yaşlı 
Hakları Raporu” ile aynı zamanda 
insan hakları ve yaşlı haklarının 
kurumsallaşması noktasında 
çok önemli bir adım atacaklarını 
kaydeden Ünüvar, “Eksik kalan, 
gözden kaçırılan hususlar varsa 
bu raporda zikredilen hususların 
kısa zamanda tamamlanacağını 
söyleyebilirim.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı ve Yaşlılık Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine 
Özmete, rapora göre Türkiye’de ve 
dünyada yaşlı nüfusun hızla arttığını 
ve bu çalışmanın Türkiye’deki 
mevcut durumu ve yapılması 
gerekenleri içerdiğini belirtti. Yaşlı 
nüfus açısından 2050’nin dünya 
için bir kırılma noktası olacağını 
belirten Özmete, bu konuda 
politikaların oluşturulması ve hayata 
geçirilmesinin önemli olduğunu 
vurguladı.

Ankara Üniversitesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
(TİHEK) arasında, “İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması, 

geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve kötü muamelenin 
önlenmesi” konularında farkındalık projeleri geliştirilmesini 
amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. İnsan hak ve özgürlüklerinin 
korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi 
ile kötü muamelenin önlenmesi doğrultusunda deneyim, bilgi, 
belge, materyal ve literatürün paylaşılması, insan haklarına ilişkin 
mevzuatın geliştirilmesi, kurumlar arası temel değerler ve beklentiler 
doğrultusunda “İnsan hakları” ile ilgili farkındalık artırıcı ortak 
projeler üretilmesini hedefleyen protokol, Rektör Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ile TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç tarafından 
imzalandı. Ankara Üniversitesinde “İnsan Hakları” derslerine 
yer verilmesini de içeren protokol çerçevesinde ayrıca, Ankara 
Üniversitesince TİHEK çalışanları için kurum içi eğitim seminerleri, 
bilgilendirme toplantıları, bilimsel konferanslar düzenlenecek. 
TİHEK de öğrencilere yönelik “İnsan Hakları Sertifika Programları” 
gerçekleştirecek, staj imkânı sağlayacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 28 Eylül 
2022 tarihinde TİHEK’te düzenlenen imza töreninde, protokol 
görüşmeleri esnasında bazı önemli kararların da alındığını söyledi. 
Ünüvar, yakında İnsan Hakları ve Eşitlik Öğrenci Topluluğunu da 
kuracaklarını kaydetti.

Ankara Üniversitesi bünyesinde çok önemli bir İnsan Hakları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunduğuna da dikkat çeken 
Ünüvar, “Merkezimiz TİHEK ile çok yakın bir temas halinde. Bu 
çerçevede, protokolden önce zaten bir diyaloğumuz vardı, protokolden 
sonra diyaloğumuzu kurumsal bir imzaya da dökmüş olma sıfatıyla 
daha da ileriye götürmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da bu protokolden önce 
Ankara Üniversitesi ile yaşlı haklarından çocuk haklarına ve engelli 
haklarına kadar birçok ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini, protokolün 
de gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine güç katacağını söyledi.

TİHEK ve Ankara Üniversitesi İş Birliğiyle

İnsan Hakları Alanında 
Toplumsal Farkındalık 
Artırılacak
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Yeni Akademik Yılda
Ankara Üniversitesi Senatosunun İlk Toplantısı

Ankara Üniversitesi Senatosu, 
yeni akademik yılın ilk 

toplantısını, 29 Eylül 2022 
tarihinde, Üniversitemizin sembolü 
Hatti Güneş Kursu’nun da 
bulunduğu Çorum’un Alaca 
ilçesindeki Alacahöyük Ören 
Yeri’nde gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve senato 
üyeleri, senato toplantısı öncesinde, 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum 
Belediye Başkanı Halil İbrahim 
Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 
Gökhan Yazgı, Alaca Kaymakamı 
Hicabi Aytemur, Alaca Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve diğer 
yetkililer eşliğinde, 1935 yılından 
bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından 
kazı çalışmalarının yürütüldüğü 
Alacahöyük Kazı Alanı ile çıkarılan 
eserlerin sergilendiği müzeyi gezdi. 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun 
Yıldırım, il ve ilçe protokolü ile 
Ankara Üniversitesi Senatosuna, 
bölgede yaşayan medeniyetler ve 
kazı tarihi hakkında bilgi verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 
kendisinin de 1995 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun olduğunu 

belirterek, “Tayfun Hocam 
yıllardır burada kazı başkanlığını 
yürütüyor. Ben Tayfun Hocamın 
nezdinde Ankara Üniversitesine, 
1935 yılından beri yürüttükleri 
bu çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu çalışmaların devamını 
diliyorum.” dedi.

Çorum Belediye Başkanı 
Halil İbrahim Aşgın da kadim 
medeniyetlerin ihyasının çok 
önemli olduğunu belirterek, 
“Hattilerden Hititlere, Friglere, 
Romalılara, Bizans’a, Selçuklulara, 
Osmanlı’ya ev sahipliği yapmış 
bir bölgede, Anadolu’nun tam 

Alacahöyük’te Yapıldı
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göbeğinde bulunuyoruz. Bütün 
medeniyetler, bütün bu değerler 
bizim için kıymetli ve önemli. Birini 
diğerine tercih etmiyoruz. Hatti de 
bizim, Hitit de bizim, Osmanlı da 
bizim, Selçuklu da bizim. Zaten 
Anadolu’nun en güzel yanı da bütün 
medeniyetleri kuşatması, kapsaması. 
Bu anlamda biz de Çorum 
Belediyesi olarak, bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Bir yandan tarihi ihya 
ediyoruz, birçok restorasyonlar, 
çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan 
da bu kazılara destek veriyoruz. 
İnşallah bu kazıya da destek 
vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise 
1935 yılında, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, bizzat ismini vererek 
kurdurduğu Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinin, arkeolojik kazılara 
ilk kez Alacahöyük’te başladığına 
dikkat çekerek, “Ankara 
Üniversitesinin sembolü olan güneş 
kursu burada bulundu. Ankara 
Üniversitesi o sembolü taşıyor. 
İstedik ki senatörlerimiz, Ankara 
Üniversitesinin yöneticileri burada 
nasıl bir tarih yattığını görsün.” diye 
konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Gökhan Yazgı da 
Alacahöyük’ün tarihsel anlamda çok 
önemli bir yer olduğunu belirterek, 
bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da Ankara Üniversitesi ile 
çalışmalarını sürdüreceklerini ifade 
etti.

Toplantıda, Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman 
Öztürk, Alaca Kaymakamı Hicabi 
Aytemur, Alaca Belediye Başkanı 
Halil İbrahim Şaltu ve Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Tayfun Yıldırım da birer 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 
katılımcılara, Alacahöyük’ü temsil 
eden motiflerin bulunduğu hediyeler 
takdim edildi.

Buradaki programın ardından, 
eski belediye binasında, yeni 
akademik yılın ilk senato ve 
yönetim kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi.
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BİLİM-NESİL-FEST:

Ankara Üniversitesi Yaşlılık 
Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (YAŞAM) 
ve Çocuk Bilim Merkezi 
Koordinatörlüğü iş birliğiyle, 
kuşaklar arası dayanışmayı 
güçlendirmek, aktif yaşamı 
desteklemek ve değer aktarımını 
sağlamak amacıyla 5 Ekim 2022 
tarihinde, Güneş Meydanında 
yaklaşık 4000 çocuğun ve 170 
huzurevi sakininin katılımı ile 
Nesiller Arası Oyun ve Bilim 
Festivali düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Ankara Üniversitesi 
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Emine Özmete, Çocuk 
Bilim Merkezi Koordinatörü 
Prof. Dr. Figen Gürsoy’un 
konuşmalarıyla başlayan açılış 
töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü 
Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinden gelen 
özel gereksinimli bireylerin mehter 
gösterisi ile devam etti. Açılışın 
ardından Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı devlet okullarından gelen 
binlerce çocuk, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına bağlı 
huzurevlerinden gelen huzurevleri 
sakinleri ve yaklaşık 4 bin 500 
katılımcı ile gerçekleştirilen 
festivalde geleneksel oyunlar 
ve bilim atölyeleri ile kuşaklar 
arası aktarım sağlanarak bilim ve 

eğlenceye bir arada yer verildi.
7 oyun istasyonu ve 33 bilim 

atölyesinin yer aldığı festivalde 
çocuklar ve huzurevi sakinleri bir 
arada geleneksel Türk oyunlarını 
oynadı ve bilim atölyelerinde 
birlikte etkinlik yapmaları sağlandı. 
Program çerçevesinde çocuklara 
çeşitli üniversite deneyimleri 
yaşatıldı, nesiller arasında bir köprü 
kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, dijital çağda yaşayan 
çocukların artık dijital oyunlarla 
vakit geçirdiğini belirterek, 
“Huzurevlerinde kalan 
büyüklerimiz, burada kendi 
torunları yaşındaki bireylerle bir 
araya geliyorlar, onların halini 
hatırını soruyorlar. Çocuklar da 
büyüklerinin ellerini öpüyorlar, 
koşuyorlar, eğleniyorlar. 
Çocuklarımızın giderek unutmaya 

başladığı oyunları oynamanın 
hazzını yaşıyorlar. Biz aslında 
bir bahar buluşması yapıyoruz, 
nesiller arası bahar buluşması. 
İlkbaharındaki çocuklarımız ile 
sonbaharındaki büyüklerimiz 
bir araya geldiler. Onlar oynayıp 
eğlenerek vakit geçirirken bir 
yandan da öğreniyorlar. Bizler 
de hem çocuk hem yaşlı dostu 
bir üniversite olarak, nesiller ve 
kuşaklar arası bütünleşmeyi de 
sağlamış oluyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Batı toplumlarının aksine Türk 
toplumunda kuşakların bir arada 
yaşadığına dikkat çeken Ünüvar, 
“Dede, anne-baba ve torunlar 
bir arada yaşıyorlar ve mutlular. 
Küresel bir çağda yaşıyoruz ve 
artık batı toplumlarında kuşakların 
bir arada yaşadığına çok şahit 
olmuyoruz. Ama Türkiye bunun 

Nesillerarası Oyun ve Bilim 
Festivali Gerçekleştirildi
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SOSYAL SORUMLULUK

istisnası olan ülkelerden birisi. 
Türkiye 3-4 kuşağın aynı ortamda, 
aynı evde yaşayabildiği ve yaşamayı 
başarabildiği bir ülke. Burada da 
bunu görüyoruz. Bir tane mutsuz 
kişi göremezsiniz. Çocuklar mutlu, 
büyükler mutlu, bizler mutluyuz. 
Dolayısıyla bu nesillerin, kuşakların 
buluşmasına ev sahipliği yapmaktan 
da çok mutluyuz.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı, Yaşlılık Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete 
de kuşaklar arasında iletişim ve 
dayanışmanın tesis edilmesinin, 
içinde bulunduğumuz çağın en 
önemli konusu olduğunu belirterek, 
“Geçmişini bilmeyen bugününü 
anlayamaz ve yarınını kuramaz. 
Bu nedenle büyüklerimizin bilgi ve 
deneyimlerine toplum olarak çok 
daha fazla ihtiyacımız var.” diye 
konuştu.

Ankara Üniversitesi Çocuk 
Bilim Merkezi Koordinatörü, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen 
Gürsoy ise düzenlenen festivalin, 
farklı yaş gruplarından bireylerin 
bilimle, bilim insanlarıyla, Ankara 
Üniversitesiyle paylaşımlarda 
bulunabilmesi ve Ankara 
Üniversitesinin kapılarının bilgiye 
ulaşmak isteyen herkese açık 
olduğunun gösterilebilmesi adına iyi 
bir fırsat olduğunu dile getirdi.
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Ankara Üniversitesi, Samsun’da 
30 Ağustos-4 Eylül 2022 

tarihlerinde düzenlenen dünyanın 
en büyük havacılık, uzay ve 
teknoloji festivali TEKNOFEST 
Karadeniz’e katılarak yenilikçi 
çalışmalarını sergiledi. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı 
tarafından Çarşamba Havalimanında 
gerçekleştirilen TEKNOFEST 
Karadeniz’in 4. Gününe 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da katılarak, festival 
kapsamında düzenlenen 
teknoloji yarışmalarında 
dereceye girenlere ödüllerini 
verdi.

Ankara Üniversitesi 
standında akademisyen 
ve öğrenciler tarafından 
geliştirilen projeler 
sergilenirken, konukların 
katılımıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Küçük büyük 
herkesin ilgisini çeken astronomi 
ve uzay bilimi etkinliklerinde; 
güneş ışığından faydalanarak zaman 
ölçümü ve yön tayini yapılırken, 
ziyaretçiler güneş teleskobu ile 
güneşin görünür yüzeyi üzerindeki 
leke bölgeleri ve granüllü yüzey 
yapısını gözlemleme fırsatı buldu.

Ayrıca, League of Legends 
(LOL) ve Wild Rift oyunlarının 
oynanması ve elektronik video 
oyunları hakkında bilgiye dayalı 
yarışmaların (kahoot) yapıldığı 
e-spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Üniversiteli Gençler Samsun’da Bir Araya Geldi

TEKNOFEST Karadeniz’deydik

Ankara Üniversitesi 
Süperiletken Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından hazırlanan manyetik 
tren (MAGLEV) projesi, Hidroket 
Takımının tasarladığı hidrojenle 
çalışan “TURAZ-U1” adlı yarış 
aracı ve Ziraat Fakültesi Tarım 
Makineleri ve Teknolojileri 
Mühendisliği akademisyen ve 
öğrencileri tarafından geliştirilen 
yarı otonom kara aracı “YASUN” 
en fazla ilgi gören projeler arasında 
yer aldı.

TEKNOFEST 
ile birlikte 
gerçekleştirilen 
“7. İstanbul 
Uluslararası 
Buluş Fuarında 
(ISIF22)”, 
Üniversitemiz 
Fen Fakültesi 
akademisyenlerinden Doç. 
Dr. Burak Derkuş’un buluş 
sahipleri arasında yer aldığı 
“Rejeneratif ve Rekonstrüktif 
Tıp Uygulamaları için 
Hücresizleştirilmiş Beyin/
Omurilik Meninksi Kaynaklı 
Hidrojellerin ve Biyoiskelelerin 
Üretilmesi” başlıklı Patent 
Başvurusu Altın Madalya ile 
ödüllendirildi.
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Veteriner Fakültemizin Hayvan Hastanesinde Tedavi Edilen

Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Hayvan Hastanesine 

zehirlenme şüphesiyle getirilen kara 
akbaba, iki ay süren tedavisinin 
ardından 15 Eylül 2022 tarihinde 
Kızılcahamam’da doğaya salındı. 

İki Ay Tedavi Edildi
Bir metreyi aşan boyu, üç 

metrelik kanat açıklığı, 14 kilograma 
varan ağırlığıyla Avrupa’da yaşayan 
en büyük yırtıcı kuş olma özelliği 
taşıyan kara akbaba, iki ay önce 
Beypazarı’nda Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
ekiplerince bulundu. Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Hayvan Hastanesine getirilen 
kara akbaba, Yaban Hayvanları 
Kliniğinde tedaviye alındı. İki ay 
boyunca devam eden tedaviyle 
sağlığına kavuşan kara akbaba, 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, Kızılcahamam 
Kaymakamı Can Aksoy, Belediye 
Başkanı Süleyman Acar, Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender 
Yarsan, Veteriner Fakültesi Hayvan 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun 
Okan Şenel ve intern veteriner 
hekimler ile Doğa Koruma ve Milli 
Parklar yetkililerinin katılımıyla 
Kızılcahamam Soğuksu Milli 
Parkında yeniden doğaya salındı.

Doğaya salınan kara 

akbabanın iki ay kadar önce 
Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesine getirildiğini ifade 
eden Rektör Ünüvar, “Tarım ve 
Orman Bakanlığımız ile Veteriner 
Fakültemiz arasında bir protokol 
var. Bu gibi hayvanların hayatı 
tehlikeye girdiği zaman ya da 
tedavi olma ihtiyacı olduğu zaman 
Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültemizin Hayvan Hastanesine 
getiriliyor, onlar tedavi ediliyor 
ve daha sonra tekrar doğayla 
buluşturuluyor. Bugün de iki ay 
önce zehirlenme şüphesiyle bize 
gelen ve hayvan hastanemizdeki 
hocalarımızın, değişik kademedeki 
arkadaşlarımızın ve özellikle 
intern veteriner hekimlerimizin 
büyük gayretleriyle bu kara akbaba 
da sağlığına kavuştu ve doğaya 
saldık. Artık o kendini daha özgür 

hissedeceği bir yaşamla buluşmuş 
oldu. Bunun da mutluluğunu 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Yılda Yaklaşık 1000 Hayvan 
Tedavi Ediliyor”

 Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ender Yarsan da Hayvan 
Hastanesinde yılda yaklaşık 
1000 hayvanın tedavisinin 
gerçekleştirildiğine dikkat çekti. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile yapılan protokolün, 
2019 yılında TBMM Hayvan Hakları 
Araştırma Komisyonu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
“iyi uygulama örneği” olarak kabul 
edildiğini de dile getirdi.

Kara Akbaba Kızılcahamam’da 
Doğaya Salındı

Hayvan Hastanesi Başhekimi 

Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, 

yardıma muhtaç bir yaban 

hayvanı görüldüğünde 112 

hattı aranarak bildirimde 

bulunulabileceğini vurguladı.
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Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi bünyesinde, 

siyaset biliminden tüketici 
davranışlarına pek çok alanda 
karar alma süreçlerinin simüle 
edilebilmesine yönelik kurulan 
“Mülkiye Karar Laboratuvarı” 
15 Kasım 2022 tarihinde yapılan 
törenle açıldı. Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü, Dekanlık ve 
Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 
öğretim elemanı ve idari personelin 
katkıları ile kurulan laboratuvarın 
açılması için düzenlenen törene, 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ercan 
Bayazıtlı, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik 
ile akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Açılışta, Moskova’daki 
National Research University 
Higher School of Economics’den 
Prof. Dr. Fuad Aleskerov, “Birçok 
Farklı Alanda Karar Problemleri ve 
Karar Analizi Uygulamaları” konulu 
çevrim içi bir konuşma yaptı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar programda yaptığı 
konuşmada, devlet idaresinde 
en kritik konunun ‘karar alma’ 
olduğunu belirterek, “Karar 
vermek o kadar önemli ve değerli 
bir şeydir ki aslında liderlik 

yapmaktır. Bir konuya liderlik 
yapmak istiyorsanız mutlaka en 
sonunda bir karar verirsiniz. Lider 
de benim kanaatimce fikir alır, 
risk alır ve en önemlisi karar alır. 
Dünyadaki önemli liderlere bakın, 
hep en sonunda karar almışlardır. 
Dolayısıyla dünyada iyi karar 
alanlar iyi liderlerdir. O yüzden 
karar almak son derece önemlidir.” 
dedi.

“Tüm Akademisyenler 
Yararlanacak” 

Karar Laboratuvarının sadece 
Türkiye için değil, insanlık için 
önemli olduğunu aktaran Ünüvar, 
“Bizim ilk hedefimiz, bu Karar 
Laboratuvarından üniversitemizin 
bütün unsurlarının azami ölçüde 
yararlanmasının sağlanması 
olmalıdır. Karar Laboratuvarında 
aldığımız ilk karar, Ankara 
Üniversitesinin ve Türkiye’deki 
bütün akademisyenlerin buradan 

yararlanması olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan 
Çelik de Karar Laboratuvarı 
ile siyaset biliminden 
tüketici davranışlarına, 
seçmen davranışından satın 
alma davranışına kadar 
birçok davranışın karar 
alma süreçlerinin simüle 
edilebileceği bir ortam 

oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
“Yazılımlar Önemli”
Laboratuvar ortamının 

bilgisayarlardan oluşsa da 
arka plandaki yazılımların 
önemli olduğunu aktaran Çelik, 
“Esasında burayı bir platform 
olarak oluşturduk. Bu alanlarla 
ilgili çalışacak hocalarımızı, 
araştırmacılarımızı biz bu 
platformda bir araya getireceğiz ve 
ortak bir üretim yapacağız.” dedi.

Mümkün olabilirse bunu 
Türkiye’deki diğer üniversitelere 
de açarak, ortak projelerin 
yapılabileceği bir alana 
dönüştürmeyi hedeflediklerini 
belirten Çelik, “Bu bizim hem 
yayın potansiyelimizi hem de 
uluslararası nitelikli daha çok 
yayın yapabilmemize yardımcı 
olarak uluslararası iş birliklerimizi 
artıracak.” şeklinde konuştu.

Karar Laboratuvarı
ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE

AÇILDI
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ARAŞTIRMA-KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Mülki İdare Amirlerine
Lisansüstü Eğitim Vereceğiz
İçişleri Bakanlığı ile Ankara 

Üniversitesi arasında, mülki 
idare amirlerine yönelik lisansüstü 
eğitim ve hizmet içi eğitimi 
kapsayan iş birliği protokolü 
imzalandı. İçişleri Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığında 
2 Kasım 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen imza töreni, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fener, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Orhan Çelik ile Bakanlık 
yetkilileri ve mülki idare amirlerinin 
katılımıyla düzenlendi. 

Ankara Üniversitesi ile İş 
Birlikleri” 

Bakan Soylu konuşmasında, 
İçişleri Bakanlığı ile Ankara 
Üniversitesi arasında eğitim 
alanında daha önce yapılan iş 
birliklerine değindi. Ankara 
Üniversitesi ile Koruma 
Akademisinde yabancı dil eğitimi 
programı düzenlediklerini belirten 
Soylu, halen devam eden yabancı 
dil eğitiminden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

YÖK’te yine Ankara 
Üniversitesi koordinatörlüğünde 
bir “Muhtar Akademisi Protokolü” 
imzaladıklarını anımsatan Soylu, 
“Daha önce Koruma Akademisi, 
şimdi mülki idare amirleri ile ilgili 
adım. Bunların hepsi bizim için 

çok kıymetli.” ifadelerini kullandı. 
İmzalanan protokolün kaymakamlık 
eğitimi alan mülki idare amirlerinin 
Ankara Üniversitesinde tezli ve 
tezsiz yüksek lisans ve doktora 
programlarına katılabilmesine 
imkân sağlayacağını ifade eden 
Soylu, hizmet içi eğitim konularında 
da iş birliği yaparak Bakanlığın 
kurumsal kapasitesi ve insan 
kaynağı potansiyelini geliştirmek 
istediklerini kaydetti.

“Koruma Eğitimi Alanlara 
İngilizce Eğitimi Veriyoruz”

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara 
Üniversitesi ile İçişleri Bakanlığı 
arasında çok yakın bir iş birliği 
bulunduğunu belirterek, “Sayın 
Bakanımızın bizzat talimatıyla 
Koruma Akademisinde koruma 
eğitimi alanlara İngilizce eğitimi 
veriyoruz. Yine Sayın Bakanımız 
ile YÖK Başkanımız arasında 
imzalanan Muhtar Akademisinde 

biz o işin eğitim işlerini 
üstlendik. Bu bizim için şerefli 
bir görevdir. Yine AFAD ile çok 
yakın bir iş birliği içerisindeyiz. 
Bugün imzalayacağımız 
protokolle de Bakanlıkta 
görevli personelin lisansüstü 
eğitim-öğretim yapmasına 
yönelik üniversitemizde tezli 
yüksek lisans, tezsiz yüksek 
lisans ve doktora programları 
düzenlenmesi öngörülüyor. 
Dolayısıyla bununla aslında 

Bakanlığın çok iyi yaptığı işleri 
daha iyi yapması adına kurumsal 
kapasitesinin, insan potansiyelinin 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu 
konuda Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi dekanımız, dekan 
yardımcılarımız, hocalarımız da 
çok heyecanlı. Biz, bize tam da 
1859 yılında biçilen misyona uygun 
davrandığımızı düşünüyoruz. 
Dolayısıyla bu çerçevede adımlar 
atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Kaymakamlık Refakati 
Programı da Öngörülüyor” 

İmzalanacak protokolle Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde okuyan 
öğrencilerin kaymakamlık refakati 
programının da öngörüldüğünü 
dile getiren Ünüvar, “Çocuklarımız 
okurken refiklik stajı yapacaklar 
ve bir kaymakamın yanında 
mesleğe ilk adımlarını atacaklar. 
Daha okurken tecrübe birikimine 
başlayacaklar” değerlendirmesinde 
bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi İş Birliğiyle
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Genç Bankacı Adaylarıyla 
Tecrübelerini Paylaştı

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi iş 
birliğiyle yürütülen Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulunda genç bankacı 
adaylarıyla ,liderlik ve kriz çözme 
yeteneğinden ilişki yönetimine 
kadar pek çok konuda tecrübe 
paylaşımında bulundu.

Rektör Ünüvar, Ziraat Bankası 
Bankacılık Okulu Konferans 
Salonunda 11 Kasım 2022 
tarihinde bir araya geldiği bankacı 
adaylarına, “Hekim, Bürokrat 

ve Siyasetçi Gözüyle Yönetim” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Tıp fakültesi tercihinden hekimliğe 
başladığı yıllara hayatından kesitler 
sunan Ünüvar, liderliğin temel 
özelliklerini sıralayarak, “Lider bilgi 
alır, risk alır ve karar alır. Karar 
almak hayattaki en önemli şeydir. 
Hayatta başarısız olan insanlara 
bakın, onlar herhangi bir kararı 
almakta ya geciken ya da alamayan 
bireylerdir. Yani liderliğin en temel 
özelliği karar almaktır” ifadelerini 
kullandı. 

“Düzenli Olmak Gerek”
En iyi olmak için her işte düzenli 

olmak gerektiğini vurgulayan 
Ünüvar, “Çalışmada, beslenmede, 
sporda, uyumada, okumada, 
yazmada daima düzenli olmak 
lazım. Tabi başarmak isteyenler için 
alışmaya çalışmak yerine çalışmaya 
alışmak tavsiye edilir. Hayatın, 
başarılı olmanın bir tane yolu varsa 
çalışmak, iki tane yolu varsa o 
çalışma noktasında sabretmek, üç 
tane yolu varsa çalışmak, sabretmek 
ve gayret etmektir.” dedi.

Rektör Ünüvar,

Üniversitemizde
Yenilikçi Birimler Kuruldu
Ankara Üniversitesi, yenilikçi bir uygulamaya giderek Üniversite bünyesinde Öğrenci Dekanlığı ve 

Araştırma Dekanlığı kurdu. Öğrenci Dekanlığına Prof. Dr. Meryem Bulut, Araştırma Dekanlığına da 
Prof. Dr. Kaan Orhan atandı. 

Öğrenci Dekanlığı, “Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerle iş birliği halinde öğrencilerimizin 
üniversite yaşamına uyum sağlamasına yönelik programlar geliştirip uygulamak, öğrencilerin eğitim-
öğretim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm aramak, sosyal ve kültürel gelişimleri için 
gereken imkanların yaratılabilmesine katkı sağlamak ve kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri 
için her alanda destek vererek başarılı, aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı için gereken ortamı 
oluşturmak amacıyla” kurulurken; Araştırma Dekanlığı da “Üniversitemizin  köklü yapısı sayesinde sahip 
olduğu bilgi birikimi, dinamik öğrenci ve akademisyen potansiyeli ile araştırma altyapısının gücüyle; 
Üniversitemizi AR-GE, inovasyon ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ileri seviyelere 
taşıma amacına yönelik olarak Üniversitemizin tüm birimleri arasında nitelikli akademik araştırmaları  
teşvik etmek, geliştirmek ve koordine etmek; araştırmacılarının başarısını teşvik edecek altyapıyı  
oluşturmak ve araştırmaların yürürlükteki tüm yasalara,  önetmeliklere ve üniversite  olitikalarına  uygun 
olarak yürütülmesini sağlayarak Üniversitenin araştırma programlarının niteliğinin sürekliliğini sağlayacak 
şekilde kurumsal bir yapıyı oluşturmak üzere” kuruldu.
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Muhtar Akademisi Başlıyor

Ankara Üniversitesinin 
katkılarıyla hayata geçirilen 

“Muhtar Akademisi Protokolü” 
ve özel güvenlik eğitimini içeren 
“Emniyet Genel Müdürlüğü ile İş 
Birliği Protokolü”, İçişleri Bakanlığı 
ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
arasında 1 Kasım 2022 tarihinde 
imzalandı.

Üniversitelerin topluma 
ve kamuya hizmet misyonu 
kapsamında hayata geçirilen 
protokollerin imza töreni, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Orhan Çelik ile her iki kurumun 
yöneticilerinin katılımıyla YÖK 
Beyaz Salonda gerçekleştirildi.

“50 Bin 376 Muhtara Eğitim 
Verilecek”

İçişleri Bakanı Soylu, 
imzalanacak protokollerden 
ilki olan “Muhtar Akademisi” 
kapsamında toplam 50 bin 376 
muhtara 28 başlıkta belirlenen 
konularda eğitimler verileceğini, 
bunların, Türk idari yapısı, anayasa 
ve insan hakları, resmi yazışma ve 
usul ve esasları, ailenin korunması, 
kadına yönelik şiddetle mücadele, 

kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet 
ve afet acil durum eğitimi, etkili 
iletişim gibi muhtarların hizmet 
standartlarını yükseltmeye yönelik 
konular olduğunu dile getirdi.

Soylu, özel güvenliklere yönelik 
eğitimlerle ilgili iş birliğinin de 
önemine işaret ederek, “Özel 
güvenlik eğitim kurumlarında 
temel ve yenileme eğitimlerinde, 
üniversitelerin koruma ve 
güvenlik programı bulunan meslek 
yüksekokullarında uygulanan 
programların, günün şartlarına 
uygun olarak güncel hale getirilmesi 
ayrıca özel güvenlik görevlilerine, 
görev yaptıkları alanlara göre 
alan ve branş eğitimlerinin daha 
yüksek standartta verilmesi temel 
hedefimizdir. Bununla ilgili olarak 
bir proje hazırlandı, ihtiyaçlar 
tespit edildi ve bu çerçevede 
Yükseköğretim Kurulu ile özel 
güvenlik eğitimleri iş birliği 
protokolü hazırlandı.” dedi.

“Okulların Akredite Edilmesi 
Sağlanacak”

Bakan Soylu, bu protokol 
çerçevesinde oluşturulacak 
komisyon tarafından özel güvenlik 
eğitiminde uygulanan ders 
müfredatı ile eğitim içeriklerinin 
yeni mevzuata uygunlukları ve 

güncelliğinin kontrol edileceğini 
belirterek, “Özel güvenlik sektörüne 
yönelik programları bulunan 
okullara eğitim desteği sağlanacak. 
Ayrıca, halihazırda öğrenime devam 
edenler ile yeni açılacak okulların, 
protokol kapsamında yapılacak 
çalışma sonrası belirlenecek 
kriterlere ve standartlara uygun 
olduklarının Emniyet Genel 
Müdürlüğü Özel Güvenlik 
Denetleme Başkanlığı tarafından 
akredite edilmesi sağlanacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Soylu, destekleri için YÖK ile 
Ankara Üniversitesine teşekkür 
ederek, protokollerin hayırlı 
olmasını diledi.

Ankara Üniversitesinin Katkılarıyla Hayata Geçirilen

“Muhtar Akademisi” 

kapsamında toplam 50 bin 376 

muhtara 28 başlıkta belirlenen 

konularda eğitimler verilecek. 

Konular, Türk idari yapısı, 

anayasa ve insan hakları, resmi 

yazışma ve usul ve esasları, 

ailenin korunması, kadına 

yönelik şiddetle mücadele, kamu 

kurumlarıyla ilişkiler, afet ve 

afet acil durum eğitimi, etkili 

iletişim gibi muhtarların hizmet 

standartlarını yükseltmeye 

yönelik alanlardan seçilecek.



Ortak Çalışmalar ve Ortak Projeler Yürütmek Üzere

Ankara Üniversitesi ile 
Hacettepe Üniversitesi 

arasında, “Araştırma Üniversitesi” 
olarak eşleştirildikleri öncelikli 
sektörler ve alt çalışma alanlarında 
güçlü yanlarını birleştirerek, 
ikili bilimsel araştırma projeleri 
geliştirmelerini amaçlayan iş birliği 
protokolü 11 Kasım 2022 tarihinde 
Rektörlüğümüzde imzalandı. 
Protokolü Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar ile Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Cahit Güran imzaladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, her 
iki üniversitenin de sosyal, 

fen-mühendislik ve sağlık 
bilimlerinde çok güçlü olduğu 
alanlar bulunduğuna işaret ederek, 
“O alanlarla ilgili Hacettepe 
Üniversitemiz ile ortak çalışmalar, 
ortak projeler yürütmek üzere bir 
iş birliği protokolü imzalıyoruz.” 
dedi. Ünüvar, protokolün, tüm 
akademik, hatta idari personel 
arasında iş birliğini de kapsayacak 
çok kapsamlı bir iş birliğine imkân 
sağlayacağını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran 
da iki güçlü, kardeş ve komşu 
üniversitenin imkânlarını bir araya 
getirmesi ve iş birliği alanlarında 

daha güçlü bir şekilde koordine 
olmasının çok değerli olduğunu 
kaydetti.

Konuşmaların ardından Ünüvar 
ve Güran, her iki üniversite 
arasında, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından “Araştırma Üniversitesi” 
olarak eşleştirildikleri öncelikli 
sektörler ve alt çalışma alanlarında 
güçlü yanlarını birleştirerek, 
ilgili usul ve esaslar çerçevesinde 
ikili bilimsel araştırma projeleri 
gerçekleştirmelerini amaçlayan 
protokolü imzaladı.

Ankara Üniversitesi ile Hacettepe 
Üniversitesinden İş Birliği

Ankara Üniversitesi ve Hacettepe 

Üniversitesi, YÖK tarafından 

“Araştırma Üniversitesi” olarak 

eşleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan

Türk Kızılayının “Verdiğiniz 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir” sloganı doğrultusunda, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü kan bağışçısı kazanımı ve flebotomi teknikerliği 

konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Öğr. Gör. Dr. Murat Kılıç, Öğr. Gör. Dr. Buket Altınok Güneş, 
Öğr. Gör. Dr. Vedat Gültekin ve Öğr. Gör. Nurhan Bingöl danışmanlığında “Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı 
ve Flebotomi Teknikerliği Etkinliği” düzenlendi. Ankara Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanımı Uzmanı 
Gonca Gümüş’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, öğrencilere kan bağışı, kan bağışının önemi ve gönüllü 
kan bağışçısı konularında detaylı bilgiler verildi. Etkinlik sonunda Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesinde 
gönüllü öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kan bağışında bulunuldu.

Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı ve 
Flebotomi Teknikerliği Etkinliği 
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Ankara Üniversitesi Fikrî ve 
Sınaî Haklar Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (FİSAUM), 
TOBBUYUM Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
ve Viyana Uluslararası Tahkim 
Merkezi ile birlikte 29-30 Eylül 
2022 tarihlerinde “Uluslararası 
Ticarette Alternatif Uyuşmazlık 
Çözüm Yollarında Güncel Meseleler 
Uluslararası Sempozyumu (Current 
Issues in ADR in International 
Trade) düzenledi. Sempozyumum 
ilk ayağı 29 Eylül 2022’de 
Ankara’da, ikinci ayağı 30 Eylül 
2022 İstanbul’da yapıldı. Program, 

FİSAUM’dan, Biri İstanbul’da, Biri Ankara’da

Ankara’da Avusturya Ticaret 
Ataşesi Dr. Christian Maier ve 
İstanbul’da Avusturya Ticaret 
Müsteşarı Gerhard Lachner başta 
olmak üzere Viyana Uluslararası 
Tahkim Merkezi Başkanı Günther 
Horvath, Adalet Bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş 
Özer, FİSAUM Müdürü Prof. Dr. 
Arzu Oğuz ile TOBB Uyum Genel 
Direktörü Dr. Onur Yüksel’in açılış 
konuşmalarıyla başladı. Yoğun 
ilginin olduğu sempozyumda ulusal/
uluslararası paydaşların ve sektör 
temsilcilerinin de katılımıyla önemli 
sorunlara temas edildi. FİSAUM 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Cenker Göker’in moderatörlük 
yaptığı Sempozyumda FİSAUM 
Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz 
konuyu fikrî mülkiyet hukuku 
bakımından değerlendirdi. Alternatif 
uyuşmazlık çözüm yollarının 
önemini anlatan Prof. Dr. Oğuz, 
özellikle vermiş olduğu çarpıcı 
örneklerle ADR’de ne kadar yaratıcı 
çözümlere ulaşılabildiğini aktardı. 
Günün geç saatlerine kadar süren 
ve başarılı bir şekilde sonuçlanan 
Sempozyum serileri Boğaz turu ile 
sona erdi.

İki Uluslararası Sempozyum

Ankara Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, Aşı Bilim Derneği 

ve Aşı Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlenen “4. Uluslararası Aşı 
Bilim Kongresi”, 3-5 Kasım 2022 
tarihleri arasında Üniversitemiz 
Rektörlüğü 100. Yıl Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji 
Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen 
kongrenin açılışına TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan 
Akdoğan da katıldı. 

Kongrede “COVID-19 Aşı 
Teknolojileri (inaktif virüs, mRNA, 
DNA, rekombinant protein, VLP, 
Adenoviral vektör, peptit, vb)”, 
“Aşı Adayı Antijen Keşfi”, “In 

siliko antijen tasarımı”, “Yapay 
Zeka ve Aşı Geliştirme”, “Bulaşıcı 
A.Ş. Aşılar (SARS, Grip, Hepatit, 
Sıtma, Tüberküloz, Pnomokok, 
meningekok)”, “Veteriner 
Aşıları”, “Adjuvantlar (CPG, Şap, 
nano adjuvanlatlar, lipozomlar 
vb)”, “Aşı İmmünolojisi”, “Aşı 
Uygulaması Hayvan Modelleri”, 
“GMP Üretim (Alt akım, yüksek 

akım, süreç içi kontroller ve GMP 
yasal onay)”, “Toksisite Analizi”, 
“Klinik Araştırma (Klinik çalışma 
dosya hazırlığı, yasal ruhsatsız, Faz 
1, Faz 3 Faz 4 klinik çalışma)”, 
“Epidemiyolojik Çalışmalar”, “Sosyal 
Bilimler ve Aşılama Davranışı”, 
“İmmünizasyon Programı, Finans ve 
Ekonomistlik” başlıklarında sunumlar 
gerçekleştirildi.

Uluslararası Aşı Bilim Kongresi
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Ankara Üniversitesinden

Özel sektör ve akademi ile 
birçok iş birliği geliştiren AgriGx, 
Yeni Nesil Dizileme, DNA 
Mikro Dizin, Genomik Servis, 
Hesaplamalı Biyoloji, Biyobelirteç 
Translasyon ve Prototip 
Geliştirme Birimlerinden oluşan 
laboratuvarlarında hizmet sunuyor

Ankara Üniversitesinde Ekim 
2021’de resmi olarak açılan 

AgriGenomik Merkezi – Hayvan ve 
Bitki Genomik Araştırmaları 
İnovasyon Merkezi (AgriGx), 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. Ankara Üniversitesi 
Teknokent ve Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Evrimsel Genetik 
Laboratuvarı [eGL] ortaklığı ile 
kurulan AgriGx, tarımsal gıda 
sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin, girişimcilerin, Ar-Ge 
gruplarının ve araştırmacıların; 
Ar-Ge, ürün geliştirme ve rekabet 
gücünü artırmak için yürüttüğü 
faaliyetlerine devam ediyor. 

AgriGx, sürdürülebilir tarımın 
gelişimine katkı sağlama misyonu 

Sürdürülebilir Tarımın Gelişimine 
Katkı: AgriGx

ile yenilikçi biyoteknoloji çözümleri 
üretiyor ve uzman kadrosu ve 
ileri teknolojiyle donatılmış 
laboratuvarlarıyla tarım sektörüne 
öncülük edecek hizmetler 
sunuyor. Yeşil biyoteknolojinin 
(green biotechnology) en önemli 
araçlarından biri olan agrigenomik 
alanında çözümler sunan merkez, 
Ar-Ge gruplarına ve araştırmacılara, 

genomik biyoteknoloji uygulamaları 
hakkında bilgi, eğitim, danışmanlık 
ve ortak proje fırsatları sunarken; 
tarımsal gıda sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lere ve girişimcilere 
yeni tarımsal gıda araştırmalarını 
veya iş fikirlerini ticari sonuçlara 
dönüştürmeleri için destek veriyor. 

Ankara Üniversitesi Teknokentin 
tüm kaynaklarıyla desteklediği 

Ankara Üniversitesi Teknokent Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi bünyesinde yer alan
AgriGenomik Merkezi (AgriGx), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse 

edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kuruldu. 
Rekabetçi Sektörler Programı ile verimliliğin artırılması, sanayide dönüşümün hızlandırılması, ihracata yönelik 

rekabetçi bir üretim yapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.
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merkezin faaliyetleri, Teknokent 
Genel Müdürü M. Güray Değerli 
tarafından da yakından takip 
edilerek destekleniyor ve Ankara 
Üniversitesi bünyesinde kurulan 
ortaklık sayesinde AgriGx 
Türkiye’nin yerli ve milli genomik 
merkezi olma yolunda sağlam 
adımlar ile ilerliyor.

AgriGx Nasıl Kuruldu?
2014 yılında COST projesinden 

aldıkları destek ile Ankara 
Üniversitesi Evrimsel Genetik 
Laboratuvarını (eGL) kurarak yola 
çıkan Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Emre Keskin ve Laboratuvar 
Sorumlusu Esra Mine Ünal birçok 
başarılı ulusal ve uluslararası proje 
ve bilimsel ortaklığın ardından, 
2017 yılında farklı bir vizyonla, 
Ankara Üniversitesine ilk IPA 
projesini kazandıracakları girişimi 
başlattı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali 
Programları Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen, Rekabetçi 
Sektörler Programı çerçevesinde, 
“Araştırma ve Geliştirme” 
başlığında açılan proje çağrısı 
sonucunda Ankara Üniversitesi 
Teknokent ortaklığı ile sundukları 
“AgriGenomik Merkezi (AgriGx) 
- Hayvan ve Bitki Genomik 
Araştırma İnovasyon Merkezi 
Projesi’’ program kapsamında 
desteklenmeye hak kazandı.

AgriGx’in üzerinde uzmanlaştığı 
genomik analizler ile ilgili genel 
kanı bu teknolojlerin karmaşık, 
kullanılması ya da üretime entegre 
edilmesi zor araçlar olduğu yönünde 
olsa da genomik teknolojiler 
tarım, gıda, hayvancılık ve sağlık 

alanlarında tüm dünyada yaygın 
olarak kullanılıyor ve daha hızlı 
bir şekilde, verimli ve güvenilir 
ürünler elde edilmesini sağlıyor. 
Dünyada tarım, gıda ve hayvancılık 
alanlarında öncülük eden ülkeler 
genomik teknolojileri kullanarak 
piyasadaki rekabet gücünü bilimsel 
yöntemlere dayanan inovasyonlarla 
geliştiriyor. AgriGenomik 
Merkezi Projesi de bu doğrultuda, 
genomik teknolojileri kullanarak 
Türkiye’de tarımsal gıda sektörünün 
ilerlemesine katkı sağlamak için 
yazıldı ve hayata geçirildi. Projenin 
çıktısı olarak da AgriGx kuruldu 
ve KOBİ’lere, girişimcilere, Ar-Ge 
gruplarına ve araştırmacılara hizmet 
sunmaya başladı.

AgriGx Laboratuvar, 
Biyoinformatik ve Danışmanlık 
Hizmetlerinin Tamamını Sunarak 
Öne Çıkıyor

Kurulduğu günden bu yana 
özel sektör ve akademi ile birçok 
iş birliği geliştiren AgriGx, 
Yeni Nesil Dizileme, DNA 
Mikro Dizin, Genomik Servis, 
Hesaplamalı Biyoloji, Biyobelirteç 
Translasyon ve Prototip 
Geliştirme Birimlerinden oluşan 
laboratuvarlarında hizmet sunuyor 
ve yeni nesil dizileme teknolojileri 
ile mikroarray sistemleri merkezin 
en büyük avantajları olarak öne 
çıkıyor. Bünyesinde tüm dünyada 
yaygın olarak kullanılan 3 farklı 
yeni nesil dizileme teknolojisi 
ve robotik otomasyona sahip 
mikroarray sistemi bulunan AgriGx 
tüm genomik analiz süreçleri 
otomasyona entegre edilmiş olarak 
insan hatasından en az seviyede 
etkilenecek şekilde tasarlanmış 
analiz akışları ile yapabiliyor ve 7 

farklı akreditasyon sertifikasyonu 
almak üzere analizlerine hızla 
devam ediyor.

Veri güvenliği üzerine 
akreditasyon süreçlerine de 
başlanan merkezde, bağımsız 
sunucu sistemleri kuruldu. AgriGx, 
bu sistemler ile kullanıcılarına; 
fikri haklarının 3. taraflar ile 
paylaşılmayacağının güvencesini 
vermekle kalmayıp, Türkiye’nin 
en köklü üniversitelerinden biri 
olan Ankara Üniversitesine bağlı 
Ankara Üniversitesi Teknokentin 
proje ve fikri mülkiyet hakları 
uzmanları ile birlikte patent, hibe 
ve destek programlarından nasıl 
yararlanabilecekleri konularında da 
danışmanlık ve destek sağlıyor. 

AgriGx ve Teknokent 
bünyesinde faaliyet gösteren 
bilimsel ve teknik uzmanlar, 
kullanıcılara; yeni fikirleri 
geliştirmek, yol haritası çıkarmak, 
fikri mülkiyet haklarını almak, 
üretim sürecindeki sorunlarını 
çözmek, ürünlerini geliştirmek, 
tescil ettirmek ya da ithal etmek 
için gerekli olan tüm genomik 
analiz hizmetlerini sunuyor. 
Hayvan ıslahından, gıda güvenliği 
analizlerine, Ar-Ge projelerinden 
bilimsel projelere, hastalık 
tespitinden GDO analizine kadar 
tüm alanlarda hizmet veren  AgriGx 
aynı zamanda kullanıcılarına proje 
yazma, eğitimler düzenleme, hukuki 
danışmanlık sağlama gibi birçok 
konuda eksiksiz hizmet sunma 
kapasitesi ile öne çıkıyor. 
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Dünyanın farklı ülkelerinde 
Türkoloji eğitimi alan 

öğrencilere, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) bursuyla Ankara Üniversitesi 
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde (TÖMER) 
Türkçe eğitimi verilecek. YTB 
ile Ankara Üniversitesi TÖMER 
arasında, konuya ilişkin eğitim iş 
birliği protokolü 21 Kasım 2022 
tarihinde TÖMER’de imzalandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 
Ankara Üniversitesi TÖMER’de 
düzenlenen imza töreninde, 
Türkiye’de şu an 185 ülkeden 
öğrenci bulunduğunu kaydetti. 
Türkiye’de uluslararası öğrenci 
sayısının son 10 yılda yaklaşık 15 
kat arttığına dikkat çeken Eren, 
“2011’in sonunda 20 bin olan 
uluslararası öğrenci sayısı, 2022’nin 
sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 
YÖK’ün verdiği rakamlarla 300 
bine yaklaşmış durumda. Burada 
burslu gelen öğrencilerin payı 
olduğu kadar üniversitelerimizin 
uluslararasılaşmaya verdiği önemin 

de çok büyük payı var.” ifadelerini 
kullandı. Bazı üniversitelerin 
tarihleri, akademisyen profili ve 
gelenekleriyle diğer üniversitelerden 
pozitif şekilde ayrıldığını, bu 
üniversitelerin başında da Ankara 
Üniversitesinin geldiğini aktaran 
Eren, “Şu an itibarı ile bizim 85 
ülkeden 607 öğrencimiz, Ankara 
Üniversitesinde lisans, yüksek lisans 
ve doktora eğitimini Türkiye Bursları 
kapsamında alıyor.” dedi.

“TÖMER’in Uzmanlığına 
Her Zaman Başvurmaya Gayret 
Ediyoruz”

Türkiye’de dil eğitimi konusunda 
diğer üniversitelere örnek olan 
Ankara Üniversitesi TÖMER’in 
uzmanlığına her zaman başvurmaya 
gayret ettiklerini belirten Eren, 
şunları söyledi:

“31 ülkede 81 Türkoloji bölümü 
var; fakülte var, enstitü var. Farklı 
farklı idari birimlerde Türkçe 
öğretiliyor. Ben de bir kısmını 
ziyaret etme imkânı yakaladım. 
Gürcistan’da, Sırbistan’da, 
Arnavutluk’ta, Macaristan’da, 

Kazakistan’da. Dünyanın farklı 
yerlerinde Türkçe öğreten yerlere 
gitmeye gayret ediyorum. Orada 
gözümüze çarpan birkaç husus vardı, 
‘bunlarla ilgili neler yapılabilir?’ diye 
düşündüğümüzde, biz en azından YTB 
olarak kendi sorumluluğumuzda bir 
formül üretme gayretine girdik. Bu 
kapsamda yine Ankara Üniversitesi 
TÖMER ile yollarımız kesişti.”

Türkoloji Öğrencileri Hazırlık 
Sınıfını Türkiye’de Okuyacak

Eren, imzalanan protokol 
çerçevesinde, YTB ve TÖMER’in 
uygun gördüğü yerlerden hazırlık 
sınıfını Türkiye’de okutmak üzere 
Türkoloji öğrencisi getireceklerini 
dile getirerek, “Burada Ankara 
Üniversitesinin bize şöyle bir 
avantajı var. Ankara Üniversitesinin 
uluslararasılaşma konusundaki 

Uluslararası Türkoloji Öğrencileri,

YTB Bursuyla
Ankara Üniversitesi

TÖMER’de Türkçe 
Öğrenecek
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bugünkü performansı ve bilinirliği 
sayesinde ilgili üniversiteler 
kendi öğrencilerinin Türkiye’de 
TÖMER’de hazırlık okumasını kayda 
geçirecekler ve bunları sayacaklar. 
Nihayetinde amacımız şu; dünyanın 
neresinde olursa olsun Türkoloji 
okumak isteyen bir öğrenci, belli 
kriterleri sağladığı takdirde hazırlığı 
Türkiye’de veya birinci sınıfı 
Türkiye’de okuduğunu bilecek. Ve biz 
böylelikle Türkçeye olan ilgiyi teşvik 
etmiş olacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu. Türkoloji öğrencilerinin 
önümüzdeki seneden itibaren 
Türkiye’ye getirileceğini sözlerine 
ekledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara 
Üniversitesi TÖMER ile YTB 
arasında imzalanan protokolün 
çok önemli olduğunu belirterek, 
“Buralarda yurt dışından gelen çok 
sayıda öğrenci var ve onların da 
dil öğrenimiyle ilgili bir ihtiyacı 
var. YTB bursuyla bizde okuyan 
çok öğrenci var ama sadece bizde 
değil, Türkiye’deki neredeyse 
tüm üniversitelerde YTB bursuyla 
gelen öğrenciler var. Bunların dil 
öğrenimiyle ilgili hususlarda Ankara 
Üniversitesi TÖMER olarak, biz 
bizzat yürütücü kuruluş olarak görev 
alacağız.” ifadelerini kullandı.

TÖMER ismiyle çok sayıda 
üniversitenin yabancı dil öğretim 
merkezi olduğunu ama uluslararası 
akreditasyona sahip tek TÖMER’in 
Ankara Üniversitesi TÖMER 
olduğunu belirten Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, “O yüzden YTB’nin Ankara 
Üniversitesi TÖMER’i seçmiş olması 
son derece önemli ve değerli.” 
şeklinde konuştu.

  

Ankara Üniversitesi 
ile Rusya’daki 

Kazan (İdil Boyu) Federal 
Üniversitesi arasında, Rusça 
öğretimine yönelik ek 
protokol imzalandı. 2019 
yılında imza altına alınan 
mutabakat muhtırasına 
ek olarak gerçekleştirilen 
protokol imza töreni, her iki üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları 
ile akademisyenlerinin katılımıyla 17 Ekim 2022 tarihinde çevrim içi 
gerçekleştirildi.

Rus dili alanında çalışan Ankara Üniversitesi akademisyen ve 
öğrencilerine, Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesine ait çevrim 
içi eğitim platformu “Studerus Eğitim Platformu” için test modunda 
kullanım hakkı verilmesini amaçlayan protokol, akademisyen ve 
öğrencilere, platformdaki malzemeleri kullanarak Rusçayı ilk ve orta 
seviyede (A1-A2) öğrenme imkânı sağlayacak. Platformu kullanan 
akademisyen ve öğrenciler, ilerleyen süreçte, B1-B2 seviyeleri için 
malzemelere ulaşım ve kendi materyallerini yerleştirme imkânlarını 
elde edebilecek.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “İki kardeş 
ve dost halkın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak bu protokol, 
akademisyenlerin de birbirini daha iyi anlamasını ve ortak çalışmalar 
yapmasını beraberinde getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lenar 
Safin de Türkiye Cumhuriyeti’nin, üniversiteleri için önemli bir ortak 
olduğunu, bugün üniversitelerinde 227 Türk vatandaşının eğitim 
gördüğünü kaydetti.

Biyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, yönetim gibi alanların 
çok popüler olduğu Kazan (İdil Boyu) Federal Üniversitesinde Rusça 
öğretiminin de son dönemde büyük ilgi görmeye başladığını dile 
getiren Safin, “Bugün Ankara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları 
için ‘Studerus Eğitim Platformu’nun ücretsiz kullanımını mümkün 
kılacak bir anlaşmaya imza atıyoruz. Uzun bir yolculuğun başındayız. 
Yürüdüğümüz yolda büyük eğitim ve bilim projeleri üzerinde 
çalışacağımıza; iki ülke halkları yararına, cumhuriyetlerimiz arasındaki 
uluslararası ortaklığa ve kültürel-tarihi bağları güçlendirmeye yardımcı 
olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kazan Federal Ünversitesi ile 
Rusça Protokolü



Ankara Vali Yardımcısı Dr. 
Ayhan Özkan, 8 Kasım 2022 

tarihinde Ankara Üniversitesi 
Elmadağ Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine, “Kötü Alışkanlıkların 
Önlenmesinde Duygusal Zekanın 
Önemi” başlıklı bir konferans verdi. 
Konferansa Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Elmadağ Kaymakamı Alper 
Tanrısever, Rektör Yardımcıları, 
Meslek Yüksekokulu yöneticileri, 
ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Yeni aile düzeninde bireyin 
yalnızlaştığını; sevgi, saygı ve 
kendini ifade etme ihtiyacından 
yoksun kalan bireyin başka 
yerlere sığındığını ifade eden 
Dr. Ayhan Özkan, “Kadın-erkek 
ilişkileri, anne-baba-çocuk 
ilişkileri değişmeye başladı. Kadim 
kültürümüzden çok uzaklaşmaya 
başladık. Bu aile içerisinde yetişen 
gençlerin profili de değişmeye 
başladı. Şehir hayatında artık birey 
yalnız. Sığınacağı liman yok. Bu 
boşlukların doldurulması lazım. 
Başkaları doldurmadan bizim 
doldurmamız lazım.” ifadelerini 
kullandı.

Günümüzde toplumun muhatap 

olduğu sorunlarla baş etme 
yollarından birinin de duygusal 
zekâyı geliştirmek olduğunun altını 
çizen Özkan, “Kendinizi tanımak, 
duygularınıza hâkim olabilmek, 
içsel inanç kaynaklarınızı beslemek, 
karşı tarafın duygularını anlamak ve 
karşı tarafla güzel ilişkiler kurmak, 
bunu yaptığınız zaman toplumda 
her şey düze doğru gidecek. Onun 
için diyorum; duygusal zekâ aspirin 
gibidir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
konuşmasında Türkiye’nin 
bağımlılıkla mücadelesine 

dikkat çekti. Türkiye’nin tütünle 
mücadelesinin bir başarı hikayesi 
olduğunu belirten Ünüvar, tütünün 
diğer bağımlılıkların giriş kapısı 
olduğunu dile getirdi. Uyuşturucu 
kullananların yüzde 90’dan fazlasının 
mutlaka tütün kullandığını kaydeden 
Ünüvar, “Her tütün kullanan 
uyuşturucu bağımlısı olmuyor 
ama her uyuşturucu bağımlısının 
arkasında büyük çoğunlukla tütün 
var.” şeklinde konuştu.

Elmadağ Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Aysuhan Ozansoy 
ise gençleri kötü alışkanlıklardan 
koruma konusunda herkese görevler 
düştüğünü kaydetti.

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan

Öğrencilere Duygusal Zekânın
Önemini Anlattı

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara 
Üniversitesi iş birliğiyle 12 Ekim 2022 

tarihinde Fen Fakültesi Büyük Kimya Amfisi 
Fuayesinde “Kırgızistan Fotoğraf Sergisi” açıldı. 
Kırgızistan’ın tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini 
ve geleneklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı 
serginin açılışına Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Kubanıçbek Ömüraliyev, Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, dekanlar, 
akademisyenler ile Türk ve Kırgız öğrenciler katıldı.

Ankara Üniversitesinde
Kırgızistan Fotoğraf Sergisi” Açıldı“
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Hayati Öneme Sahip

Stratejik İlaçlar
Yenilikçi Yöntemlerle Üretilecek
Proje ile kronik, nadir ve 
kanser hastalıkları üzerine 
ülkemiz adına etken maddeleri 
tanımlamak ve bu biyolojik 
organizmalardan elde edilen 
etken maddelerin hastalıklar 
üzerinde etkinliğini belirlemek 
üzere deneysel süreçler 
doğrulanmaya çalışılacak.

Ankara Üniversitesi 
öncülüğünde yürütülecek 

Avrupa Birliği (AB) projesi 
kapsamında, biyoteknoloji ve 
nanoteknoloji gibi yenilikçi 
uygulamalarla stratejik öneme sahip 
ilaçların geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecek.

400 Bin Euro ile Destekleniyor
Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından, bir projeye verilen 
en yüksek rakam olan 400 bin 
Euro ile desteklenen “Stratejik 
Öneme Sahip Molekülden İlaca 
Kadar Yenilikçi Biyoteknolojik 
Yöntemlerle Üretim” başlıklı 
AB projesi, Rektörlük Yönetim 
Kurulu Salonunda 11 Kasım 2022 
tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Demet Cansaran 
Duman’ın birlikte düzenlediği basın 
toplantısında projeyle ilgili bilgi 
verildi.

4 Ülke Ortak Çalışacak
Projede Türkiye’den TOBB 

Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve Kobay Deney 
Hayvanları Laboratuvarı ile 
İtalya, Portekiz ve Hollanda’dan 
üniversitelerle çalışılacak. 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, 2 yıl devam edecek 
projede ilaç üretiminde Ar-Ge 
faaliyetleri, insan gücü yetiştirme, 
yenilikçi birtakım uygulamalar, 
yapay zekâ, biyoteknoloji, 

nanoteknoloji gibi süreçlerin 
birlikte yürütüleceğini belirterek, 
“Biyoteknolojik yöntemler giderek 
oransal anlamda artıyor ve bunu 
ancak çok ileri teknolojiye sahip 
ülkeler yapabiliyor. Bunun çok ciddi 
maliyetleri var. Bilhassa kanser 
gibi, nadir hastalıklar gibi ileride 
daha çok biyoteknolojik ilaçlara 
ihtiyacın artacağını düşünürsek, 
aynı zamanda ülkemiz için çok 
önemli bir maliyeti de karşılayacak 
bir yöntemi ülkemize kazandırmış 
olacağız.” dedi.

Deneysel Ar-Ge Çalışmaları ve 
Eğitimler Yapılacak

Prof. Dr. Demet Cansaran 
Duman da Covid-19 salgınının 
etkisi azalmış olsa da bundan sonra 
yaşanabilecek sıkıntılar, diğer 
pandemi süreçleri, olası diğer sağlık 
problemlerine karşı tedbir almak 
amacıyla projeyi Türkiye Ulusal 
Ajansına sunduklarını belirterek, 
“Bu proje kapsamında biz modern 
ve yenilikçi ilaç üretim süreçleri 
olan biyolojik, biyoteknolojik, 
nanoteknolojik uygulamaları, bu 
alanda çalışacak uygulayıcılara hem 
eğitimlerle hem Ar-Ge çalışmalarını 
deneysel olarak göstererek hem 
de molekülden ileri gidecek yolda 
klinik çalışmalar, patent süreçleri 
gibi ilaç üretiminin tüm sürecini 
hedef kitlemize hem deneysel Ar-Ge 
çalışmalarıyla hem de eğitimlerle 
göstermeye çalışacağız.” diye 
konuştu.

Proje ile kronik, nadir ve kanser 
hastalıkları üzerine ülkemiz adına 
etken maddeleri tanımlamak ve 
bu biyolojik organizmalardan 
elde edilen etken maddelerin 
hastalıklar üzerinde etkinliğini 
belirlemek üzere deneysel süreçleri 
doğrulamaya çalışacaklarını 
dile getiren Duman, “Bu etken 
maddelerin tanımlanması 
ülkemiz adına çok önemli. Bu 
sıkıntılı süreçlerde kendi ilacımız 
ve bunların hepsini yenilikçi 
uygulamalarla biliyor olmamız, 
bu tecrübeyi edinmiş olmamız 
stratejik olarak çok önemli. O 
yüzden biyolojik organizmalardan 
elde edilmiş moleküllerle işe 
başlayacağız.” dedi.

Özellikle Kanser İlaçlarıyla 
İlgili Çalışılacak 

Duman, şu anda hem çözümü 
bulunamamış hem de en fazla 
çıktıyı gerektiren kanser ilaçlarını 
özellikle odağa aldıklarını 
belirterek, “Biz bu anlamda 
biyolojik organizmalardan elde 
ettiğimiz etken maddeleri özellikle 
kanserle ilişkili süreçlerde biyolojik, 
biyoteknolojik ve nanoteknolojik 
yöntemler uygulayarak, yani 
yenilikçi yaklaşımlar uygulayarak 
etkinliğini doğrulayabilirsek, 
dolayısıyla pazarda en fazla çıktının 
neden olduğu bu molekülü ülkemize 
kazandırmak adına önemli adımlar 
atabileceğimize inanıyorum.” 
sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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Ankara Üniversitesi ile 
Kolombiya’nın Qudío Üniversitesi 
Arasında İş Birliği Protokolü
Ankara Üniversitesi ile 

Kolombiya’nın Quidío 
Üniversitesi arasında, akademik 
iş birliği protokolü imzalandı. 
Rektörlük Yönetim Kurulu 
Salonunda 30 Kasım 2022 
tarihinde gerçekleştirilen imza 
töreni, Türkiye-Kolombiya 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Canan Kalsın, Kolombiya’nın 
Ankara Büyükelçisi Julio Aníbal 
Riaño, Quidío Üniversitesi Rektörü 
José Fernando Echeverry Murillo, 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör 
yardımcıları, ziraat fakültesi dekanı 
ve genel sekreterin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Canan Kalsın, 
Türkiye ile Kolombiya arasında 
mesafeler uzak olsa da her iki ülke 
insanlarının kültür olarak birbirine 
çok yakın olduğunu ifade etti.

Kolombiya’nın Ankara 
Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño 
ise Kolombiya ile Türkiye 
arasındaki dostluğun bu protokolle 
somut bir hal aldığını, imzalanan 
anlaşmanın ilişkileri geliştirmek 

için çok önemli bir araç olacağını 
dile getirdi. Önümüzdeki yılın, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı 
olacağını anımsatan Riaño, Quidío 
Üniversitesinde düzenlenecek 
“Türk Haftası” etkinliğinin de 
bu kutlamalara ayrı bir anlam 
katacağını ifade etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar da Ankara Üniversitesinin 
Latin Amerika ülkeleri ile çok yakın 
ilişkilerinin söz konusu olduğunu 
belirterek, “Türkiye’de yerleşik 
Latin Amerika büyükelçilerinin 
hepsinin çok iyi bildiği bir gerçek 
var ki Ankara Üniversitesinin çok 
güçlü bir Latin Amerika Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
var. Bugünkü protokolle biz Türkiye 
ile Kolombiya arasındaki ilişkilere 

yeni bir tuğla daha koyacağız.” 
şeklinde konuştu.

Quidío Üniversitesi Rektörü 
José Fernando Echeverry Murillo 
ise Ankara Üniversitesi ile spesifik 
alanlarda çalışmayı ve somut iş 
birliğine dayalı bir protokol sürecini 
geliştirmeyi umduklarını kaydetti. 
Üniversite bünyesinde 10-14 Nisan 
2023 tarihlerinde bir “Türk Haftası” 
etkinliği gerçekleştirmeyi arzu 
ettiklerini dile getiren José Fernando 
Echeverry Murillo şunları söyledi:

“Türk Haftası etkinliğinde Türk 
kültürüne özgü unsurları tanıtabiliriz. 
Bu hafta içerisinde tarihi, 
kültürel etkinlikler, konferanslar 
düzenleyebiliriz. Quidío Bölgesel 
Yönetiminin de katıldığı bir 
organizasyon düzenleyebiliriz.”

Üniversitemiz Eczacılık 
Fakültesi, 2 Aralık 2022 

tarihinde Kızılcahamam/
Güvem Köyünde toplumsal 
katkı faaliyeti gerçekleştirdi. 
Etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi 
Ongun Saka, Öğr. Gör. Dr. Aysu 
Selçuk, Öğr. Gör. Dr. Melek 
Karaaslan, Arş. Gör. Kamuran 
İleri Özler, Arş. Gör. Pınar Kul, 
Arş. Gör. Dr. M. Mesud Hürkul 
ve Arş. Gör. Dr. Sezen Yılmaz 
Sarıaltın, değerli sunumlarıyla 
öğrencileri doğru ilaç kullanımı 
konusunda bilgilendirdi.

Eczacılık Fakültesinden Toplumsal Katkı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile Yükseköğretim 

Kurulu arasında genç ofislerin 
yaygınlaştırılması ve gönüllülük 
faaliyetlerinin geliştirilmesini 
amaçlayan geniş kapsamlı bir iş 
birliği protokolü 29 Kasım 2022 
tarihinde YÖK’te imzalandı. 
Protokol imza törenine Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Erol Özvar, 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Ankara’daki Üniversitelerin 
rektörleri ve kurum yetkilileri 
katıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
Erol Özvar tarafından imzalanan 
protokolle, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle 
üniversitelerimizde yürütülecek 
gönüllülük faaliyetleri başta olmak 
üzere proje ve faaliyetlerin etkinlik 
ve verimliliğinin artırılması, 
genç ofislerin yaygınlaştırılması 
ve üniversiteler ile genç ofisler 
arasında yapılacak iş birliğinin 

Genç Ofislerin Yaygınlaştırılmasına 
Yönelik İş Birliği Protokolü

geliştirilmesi amaçlanıyor.
Genç ofisin görev alanı 

kapsamında düzenlenecek geniş 
katılımlı konferans, panel vb. 
etkinliklerin mali desteği Gençlik ve 
Spor Bakanlığı; bu etkinlikler için 
gerekli mekân tahsisi ve kampüs 
içi diğer destek hizmetleri ise ilgili 
üniversiteler tarafından karşılanacak 
ve üniversitelerde seçmeli ders 
olarak Gönüllülük Çalışmaları 
dersinin yaygınlaştırılması ve dersin 
konularının pratik ağırlıklı işlenmesi 
sağlanacak.

Spor bilimleri alanında öğrenim 
gören öğrencilerin Bakanlığın ilgili 
birimlerinde staj yapabilmeleri için 
Bakanlık ve üniversiteler iş birliği 
kuracak.

Bu öğrencilerin alana 
özgü beceri ve yetkinliklerini 
artırmak amacıyla spor bilimleri 
fakültelerinde eğitimin 6 dönemi 
okulda 2 dönemi Gençlik ve Spor 
Bakanlığının uygulama tesislerinde 
olmak üzere 6 + 2 dönem olarak 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar 
yapılacak.

Ankara Üniversitesi ile Güney Koreli çelik üreticisi Posco Assan arasında sürdürülen iş birliği çerçevesinde, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize burs desteği sağlandı. Öğrencilerimize burs 

belgeleri, 29 Kasım 2022 tarihinde Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törenle verildi. Programa, 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn, Üniversitemizin yöneticileri ve burs 
almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Posco TJ Park Vakfı, T.C. vatandaşı, 2. 3. ve 4. sınıf lisans öğrencisi, üstün başarılı (not ortalaması 3.00 ve 
üzeri) ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.

Öğrencilerimize POSCO Bursu
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Ankara Üniversitesi Kadın 
Platformu Koordinatörlüğü 

(AÜKPK), 25 Kasım 2022 tarihinde 
Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesinin ev sahipliğinde “25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü Paneli”ni 
gerçekleştirdi. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan AÜKPK Koordinatörü 
Prof. Dr. Neslihan Alkış, kadına 
yönelik şiddetle mücadele için tüm 
toplumun laik, çağdaş, eşitlikçi ve 
ilerici bir eğitimle buluşturulması 
gerektiğini dile getirdi.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Ayfer Tezel de Dünya Sağlık 
Örgütünün, kadına yönelik 
şiddeti toplumsal bir hastalık 
olarak tanımladığını, çok boyutlu 
bir sorun olan kadına yönelik 
şiddetin, sadece kadınları olumsuz 
etkilemekle kalmadığını, bir bütün 

olarak toplumu da olumsuz yönde 
etkilediğini belirtti. Bu nedenle 
kadına yönelik şiddetle mücadelenin 
çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 
ve toplumun tüm kesimlerinin 
ortak ve kararlı mücadelesi ile 
çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

 Panel, Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Aydemir’in 
konuşması ile başladı.

Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele günü 
olarak 25 Kasım’ın seçilme 
nedeninin, 1960 yılında Dominik 
Cumhuriyeti’nde meydana gelen 
bir olaya dayandığı ve Mirabal 
kardeşlerin ölümü ile sonuçlandığı 
belirtildi.

Her dönemde ve her toplumda 
var olmuş ve olmaya devam 
eden şiddetin türleri açıklandı. 

Yaşadığımız dönemde karşılaşılan 
kadına yönelik şiddetin genellikle 
kadınların birlikte oldukları kişiler 
tarafından uygulandığı ve mağdur 
olan kadınların yaşadığı psikolojik 
travmalar anlatıldı.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün 
ise kadına yönelik şiddet ve aile 
içi şiddeti önleme amacıyla temel 
standartları ve devletin bu konudaki 
yükümlülüklerini belirleyen 
ve uluslararası insan hakları 
sözleşmesi ile ilgili maddeleri 
aktararak başladı.

Doç. Dr. Ergün,  yazar Maya 
Angelou’nun  ‘‘Bir kadın, ne zaman 
kendi sesini duyurmak için ayağa 
kalksa, tüm kadınlar için ayağa 
kalkmış olur.’’ sözünü söyleyerek 
paneli sonlandırdı.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

arasında “Gönüllü Sağlık Elçileri Eğitimi Projesi” 
alanında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine 
USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selami Kılıç, 
USHAŞ Genel Müdürü Murat Mercan, Ankara 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar 
Öztürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Emine Özmete katıldı.

Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen ve 
Türkiye’nin en kapsamlı resmi uluslararası sağlık 
hizmetleri platformu “HealthTürkiye” çatı markasının 
bileşenlerinden olan USHAŞ Akademi ile gerçekleştirilen 
protokol, Sağlık Bakanlığı Binasında gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğünün Etkinliğiyle

Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

USHAŞ ile İş Birliği Protokolü
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Ankara Üniversitesi yönetimi, 
Üniversitemizde faaliyet 

gösteren öğrenci toplulukları 
başkanları ve akademik 
danışmanları ile 25 Ekim 2022 
tarihinde bir araya gelerek 
etkinliklerini değerlendirdi. Rektör, 
rektör yardımcıları, dekanlar, 
genel sekreter, sağlık, kültür ve 
spor daire başkanı ile öğrenci 
konseyi başkanının hazır bulunduğu 

Üniversitemizde 219 Öğrenci Topluluğu Bulunuyor

Ankara Üniversitesi Yönetimi 
Öğrenci Topluluklarıyla Buluştu

toplantı, Eczacılık Fakültesi 50. 
Yıl Salonunda yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
üniversite bünyesinde 219 öğrenci 
topluluğu bulunduğunu, bunları 
çok önemsediklerini söyledi.
Üniversitelerin sadece eğitim, 
araştırma ve derslerden ibaret 
olmadığını, özellikle genç kitleler 

için önemli bir yaşam alanı 
olduğunu kaydeden Ünüvar, 
“Öğrencilerin o sosyal hayatla 
bağlantısını kuran en temel 
enstrümanlardan birisi de öğrenci 
toplulukları.” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünüvar’ın konuşmasının 
ardından öğrenci topluluğu 
temsilcileri kendilerini tanıtarak, 
üniversite yönetiminden 
beklentilerini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, meme kanseri konusunda 
farkındalığı artırmak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla 7 Ekim 2022 tarihinde 50. Yıl Amfisinde 

“Meme Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumu” düzenledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, dünyadaki sağlık teknolojisinin çok ilerlediğini, Türkiye’de de devasa 

sağlık yatırımları bulunduğunu belirterek, “Ankara Üniversitesi olarak biz de bu yatırımlardan üzerimize 
düşen payı alıyoruz. İnsanların farkındalığını artırdığınız zaman, bu durum hem erken evrede kanseri yakalama 
hem hastanın yaşam süresini uzatma hem de mortalite ve morbidite oranını azaltma, ilaveten kamu maliyesi 
üzerindeki sağlık harcamaları yükünün önemli ölçüde azaltılması anlamını taşıyor.” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan da erken teşhisin önemine işaret etti.
Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise kalp merkezi, kadın doğum 

ve çocuk hastanesinin yanı sıra özellikle kanser merkezli yapılarla ön plana çıkan Cebeci Hastanesinde, tıbbi 
onkoloji, nükleer tıp, cerrahi onkoloji, radyasyon 
onkolojisi ve hematoloji alanlarında çok önemli 
hizmetler verildiğini kaydetti.

Sempozyumun başkanlığını yürüten Cerrahi 
Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ekrem 
Ünal da toplantıları geleneksel hale getirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti.

İlk oturumda, dünyanın önde gelen meme kanseri 
otoritelerinden Dr. Mahdi Rezai, “Onkoplastik 
Meme Cerrahisi” başlıklı sunumunu yaptı.

“Meme Kanserinde Yeni Ufuklar”
Sempozyum



Bilgi Güvenliği Derneği 
tarafından “Sanal Evrende 

Siber Güvenlik” temasıyla 19 Ekim 
2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Millet Kütüphanesi 
Konferans Salonunda düzenlenen 
15. Uluslararası Bilgi Güvenliği 
ve Kriptoloji Konferansı (ISC 
TURKEY) kapsamında, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar’ın başkanlığında 
düzenlenen oturumda “Sanal Evren 
ve Mahremiyet” ele alındı.

“Sağlık Profesyonellerinin, 
Mühendislik Bilimleriyle Ortak 
Çalışma Yapması Önemli”

Panelde, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Emre Huri, “Sanal 
Evren ve Mahremiyet” konusunu 
hekim gözüyle değerlendirdi. 
Huri, cerrahların ya da klinik 
uygulama yapan sağlık 
profesyonellerinin, özellikle bu 
alanlarda mühendislik bilimleriyle 
ortak çalışma yapmasının son 
derece önemli olduğunu kaydetti. 
Huri, “Bugün eğer biz bir 
cerrahiyi başından sonuna kadar 
sanal ortamda bir asistana, bir 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Millet Kütüphanesi

Konferans Salonunda

Sanal Evren 
ve Mahremiyet 

Paneli

uzmana öğretebiliyorsak, bizim 
bu uygulamaları sanal evren 
dünyasında rahatlıkla yapıyor 
olabilmemiz gerekiyor. Ve burada 
doğrudan sanal evrene girerek 
değil, gerçek uygulamalarda sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını kullanarak bir giriş 
yapmak gerekiyor” dedi.

Huri, sanal evrendeki yeni 
trendleri de sağlığı oyunlaştırmak, 
sanal ve artırılmış gerçeklik, cerrah 
ve insansı robotlar, üç boyutlu baskı 
devrimi, yapay zekâyla tıbbi karar 
alma ve geleceğin hastaneleri olarak 
sıraladı.

“Sanal Evren, İnsanların 
Geleceğinde Yer Alacak”

İEEE Eğitim Aktiviteleri 
Komitesi Başkanı Kubilay Küçük 
ise bir genç olarak sanal evreni 
ve mahremiyeti nasıl gördüğünü 
anlattı. Sanal evrenin kaçınılmaz 
bir şekilde insanların geleceğinde 
yer alacağını belirten Küçük, 
sanal evren gibi daha sosyal ve 
daha teknolojik bir ortam için 
mahremiyetin gerekliliğinin 
tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Global Future Designs & 

Solutions (GFDS) CEO’su Mert 
Levent Oğuzata da Metaverse 
ortamında mahremiyetin nasıl 
sağlanabileceği konusuna değindi. 
Oğuzata, “Facebook bunun için 50 
milyon dolarlık bütçe ayırdı. Bu 
bütçe daha da artacaktır. Çünkü 
değişiyor, gelişiyor, insanlar 
kullandıkça farklılıkları görüyorlar. 
Bu güvenliğin sağlanması için 
görünen ve görünmeyen polisler 
de oluşacak. Yani bizim farkında 
olmadığımız veya gördüğümüz 
güvenliği sağlayacak polisler de 
olacaktır.” dedi.

“Cep Telefonu ile Yapılan Tüm 
Hareketler Belli Bir Platformda 
Toplanıyor”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(KVKK) Veri Güvenliği ve Bilgi 
Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin 
Can ise mahremiyeti fiziksel 
olarak gerçek kişilerden korumaya 
çalışırken, cep telefonu ile yapılan 
tüm hareketlerin belli bir platformda 
toplandığını ve bu toplanan 
verilerle kişilerin profillerinin 
çıkarılabildiğini aktardı. 

Havelsan Siber Güvenlik 
Direktörü Dr. Mert Özarar ise 
Havelsan’ın, siber güvenlik 
kümelenmesinin önemli üyelerinden 
biri olduğunu söyledi. Özarar, 
Havelsan olarak, teknolojiyi en 
iyi şekilde kullanıp, Türkiye’nin 
güvenliğini sağlamaya devam 
ettiklerini ifade etti. En fazla zorluk 
çektikleri alanların başında ise insan 
kaynağının geldiğini aktaran Özarar, 
salondaki gençlere, “Sizlerin bir an 
önce yetişip bizlerin arasına gelmesi 
gerekiyor ki bu insan kaynağını 
siber güvenlikte kullanabilelim” 
diye seslendi.
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Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Ankara Tıplılar 

Derneği, 15 Kasım 2022 tarihinde 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 
gerçekleştirdikleri ağaçlandırma 
etkinliğiyle yüzlerce fidanı toprakla 
buluşturdu. Etkinliğe Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Veysel 
Tiryaki, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Serdar Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zehra Aycan, başhekimler, 
akademisyenler ve idari personel 
katıldı.

Rektör Ünüvar, küresel iklim 
değişikliklerinin çok konuşulduğu 
bir dönemde ağaçlandırma 
faaliyetlerinin koruyucu olacağını 
belirterek, “Dolayısıyla biz belki 
Ankara Tıp olarak böyle bir hizmeti 

Ankara Tıp ve Ankara Tıplılar Derneği

de yerine getirmiş oluyoruz. 
Öncülük eden hocalarımıza, Tarım 
ve Orman Bakanlığımıza çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zehra Aycan ise sağlık ordusu için 
çevre sağlığının da çok önemli 
olduğunu belirterek, “Ağaçlar 
çok önemli, orman çok önemli. 
Bugün de verdiğimiz bu önemi 
taçlandırmak için burada hep 
birlikteyiz. Burası Atatürk Orman 

Çiftliği arazisi. O nedenle sözlerimi, 
Atatürk’ün ‘Yeşil görmeyen gözler, 
renk zevkinden yoksundur. Burayı 
öyle bir ağaçlandırın ki kör bir insan 
dahi yeşillikler arasında olduğunu 
anlasın’ sözüyle noktalamak 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara Tıplılar Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan da 
dernek olarak, bu tür etkinliklerle 
gelecek nesillere daha yeşil bir ülke 
bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yüzlerce Fidanı Toprakla Buluşturdu

Öğretim Elemanımıza Halı Ödülü
Üniversitemiz 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi Temel Sanat 
Eğitimi Bölümü 
Araştırma Görevlisi 
Ahmet Mansuroğlu, 
Güneydoğu Anadolu 
İhracatçı Birlikleri 
(GAİB) öncülüğünde 
bu yıl düzenlenen 
“VIII. Makine Halısı 
Tasarım Yarışması”nda 
“AERODYNAMİCS” 
adlı Halı Tasarımı ile 
birincilik ödülüne layık 
görüldü.
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeline Lisansüstü Eğitim Vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İş Birliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ile 

Ankara Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi arasında, 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımlarıyla 
iş birliği protokolü imzalandı. Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğünde 6 
Eylül 2022 tarihinde imzalanan 
protokol ile kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi, araştırma ve 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin 
usul ve esaslar düzenlenerek, 
araştırma ve uygulama projelerinin 
hazırlanma ve uygulama 
süreçlerinde iş birliği yapılması 
konusunda anlaşma sağlandı.

Protokol çerçevesinde, Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü 
(TRGM) personeli, Üniversitenin 
Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi Anabilim Dalı 
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
lisansüstü programları, arazi 
yönetimi ve politikası lisansüstü 
programları ile anabilim dalında 
açılacak diğer lisansüstü programlar 
ve sertifika programlarından her yıl 
belirlenecek kontenjanlar dâhilinde 
yararlanma olanağı bulacak.

Ayrıca Genel Müdürlüğün talebi 
doğrultusunda, kırsal kalkınma, 
arazi yönetimi, değerleme ve 

sürdürülebilirlik gibi alanlarda 
araştırma ve uygulama projelerinin 
yürütülmesi ve uygulama 
süreçlerinde iş birliği yapılacak. Bu 
çerçevede Üniversitenin Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 
tarafından ülke genelinde tarımsal 
arazi yönetimi ve atıl arazilerin 
tespiti ve üretime kazandırılmasına 
yönelik ulusal araştırma projesi, 
kırsal yerleşim planlaması ve 
örnek köy yerleşim modellerinin 
geliştirilmesi, ülke düzeyinde 
seçilmiş illerde arazi değerleme, 
çevre ve sürdürülebilir doğal kaynak 
yönetimi çalışmalarına yönelik 
araştırma ve uygulama projeleri 
gerçekleştirilecek. 

Arazi mülkiyeti ve arazinin 
kullanım haklarına yönelik 
kamusal müdahalelerin çerçevesi 

tespit edilecek, arazi bankacılığı 
ve ortak arazi işleme modelleri 
ile bu modelleri başarılı olarak 
uygulayan seçilmiş ülke modelleri 
ve ülkemizin sosyo-ekonomik 
koşullarına uygun modellerin 
tespitine ilişkin çalışmalar, 
Üniversite araştırma ekibi tarafından 
ortaya konularak karar organlarına 
sağlıklı bilgi üretilecek. Ayrıca 
yabancı ülkelerde tarım arazisi 
edinimi ve üretim faaliyetlerine 
ilişkin araştırma ve danışmanlık 
hizmetleri de Üniversitenin 
uluslararası düzeyde akredite 
edilmiş gayrimenkul geliştirme ve 
yönetimi bölümünden alınacak. 
Yapılan bu iş birliği anlaşması, 
kamu-üniversite iş birliği ve 
toplumsal hizmetler açısından örnek 
bir model olma niteliğine sahip 
olacak.



URAP’ın Yaptığı Araştırma Sonucu:
  

Üniversitemizde akademik 
ve idari personel ile 

öğrencilere yönelik İngilizce 
Konuşma Kulüpleri oluşturuldu. 
Ekim 2022’den itibaren 
çalışmaya başlayan kulüpler, İngilizce konuşma pratiklerini Rektörlük 
Binası 100. Yıl Konferans Salonunda yaptı. Kulüp faaliyetleri, 8 hafta 
süreyle, haftada 1 saat İngilizce pratiği yapılmasını kapsadı.

Öğrenci ve Personele Yönelik 

İngilizce Konuşma 
Kulüpleri Kuruldu
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Üyelerini Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan’ın 
oluşturduğu, ortak Türk kültürünü 
gelecek nesillere aktarmak ve 
dünyaya tanıtmak için çalışan 
Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Ankara 
Üniversitesi arasında, eğitim, 
kültür, sanat ve araştırma 
alanlarında iş birliğinin 
geliştirilmesine yönelik iş 
birliği protokolü imzalandı. 
Rektörlük Yönetim Kurulu 
Salonunda 28 Ekim 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen protokolü 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ile TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Sultan Raev imzaladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Sultan Raev, Ankara Üniversitesinin 
Türk dünyasının bilim merkezi 
olduğunu söyledi. Protokolün her 
iki kurum için de hayırlı olması 

temennisinde bulunan Raev, “Bizim 
için çok tarihi bir gün. Ankara 
Üniversitesi, dünyada ve Türk 
dünyasında lider üniversitelerden 
birisi. Biz bununla çok gurur 
duyuyoruz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 

TÜRKSOY’un Türk dünyası 
için çok önemli ve güçlü bir 
yapı olduğunu ifade etti. Türk 
kültürünü geliştirmeyle ilgili önemli 
çalışmaları olan TÜRKSOY’un 
Türk dünyası üzerinde çok 
etkili bir konumda bulunduğunu 
kaydeden Ünüvar, “Türkiye’nin 
en önemli üniversitelerinden 
birisi olan Ankara Üniversitesi ile 
TÜRKSOY arasındaki bu protokolle 
Türk kültürüne hizmet etmeyi 
hedefliyoruz” diye konuştu.

TÜRKSOY ile Ankara Üniversitesi 
Güçlerini Birleştirdi

Üniversitemiz Sağlık 
Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı, her yıl açtığı kurslara 
ek olarak, son dönemlerin 
gözde konularından olan NFT, 
Metaverse, Dijital Pazarlama ve 
Sosyal Medya Yönetimi, Temel 
Network ve Siber Güvenlik 
kursları açtı. Öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği kurslar, hafta içi 
gruplar halinde 18.00-20.30 
saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

NFT, 
Metaverse, 
Temel 
Network 
ve Siber 
Güvenlik  
Kursları



Ankara Üniversitesi ile 
İtalya’nın Siena Üniversitesi 

arasında 19 Ekim 2022 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörlüğünde 
akademik iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokolü Rektörümüz 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Siena 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tomaso Montanari imzaladı. 
Konuk Rektör Montanari, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan ve 
Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. 
Özge Ülker’in de hazır bulunduğu 
ziyarette, İtalya ile Türkiye arasında 
her geçen gün daha da gelişen derin 
bağlar bulunduğunu ifade etti.

“Siena Üniversitesinde 
Öğretilen 12. Dil Türkçe Olacak”

Ankara Üniversitesine 
gelmeden önce Türkçenin de Siena 
Üniversitesinde yabancı dil olarak 

okutulması üzerine bir mutabakata 
vardıklarını belirten Montanari, 
“Benim için çok önemli bir 
husus. Biz İtalyancayı yabancılara 
öğretiyoruz ama diğer dillere de 
saygı gösteriyoruz. Şu anda Siena 
Üniversitesinde 11 yabancı dil 
öğretiyoruz, 12.’si Türkçe olacak” 
ifadelerini kullandı.

Montanari, Türkiye’de bir 
üniversite ile çift diploma üzerine 
görüşmeler yaptıklarını, Ankara 
Üniversitesi ile de böyle bir anlaşma 

yapmaktan mutluluk duyacaklarını 
kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Türkiye’de filoloji 
alanında en iyi bölümlerin Ankara 
Üniversitesinde olduğunu, bunların 
en güçlülerinden bir tanesinin de 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
bünyesindeki İtalyan Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı olduğunu 
dile getirdi.

Üniversitemiz ve Siena Üniversitesinden

İş Birliği Protokolü

Kosta Rika Büyükelçisinden Üniversitemize

Kitap Bağışı
Kosta Rika’nın Ankara 

Büyükelçisi Gustavo Campos 
Fallas, 15 Kasım 2022 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ı makamında ziyaret ederek 
bir dizi kitap bağışladı.

Latin Amerika’da Türkiye’ye 
çok önem verildiğini ve artan bir 
ilginin söz konusu olduğunu ifade 
eden Fallas, “Ankara Üniversitesi 
ile Kosta Rika üniversiteleri 

arasında anlaşmalar da var. Bu 
yolda devam edebilmeyi, hatta 
genişleterek devam etmeyi 
umuyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesi Latin 
Amerika Çalışmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (LAMER) 
tarafından Kosta Rika’nın 
Diplomasi Akademisine bağışlanan 
kitaplar için teşekkür eden 
Büyükelçi Fallas, kendisinin de 

Ankara Üniversitesine bazı kitaplar 
getirdiğini, bunları takdim etmek 
istediğini aktardı. Fallas, şöyle 
devam etti:

“Sadece tarihimizle ilgili kitaplar 
getirmedik, uluslararası ilişkilerle 
ilgili analiz kitapları da bölgeyle 
Çin’in ilişkilerini ortaya koyan 
kitaplar da getirdik. Kadının temsili, 
insan hakları ile ilgili kitabımız var. 
Kosta Rika şiirleri kitabı var. Kosta 
Rika efsaneleri kitabı var. Bir de 
Kosta Rika’nın bitki örtüsüyle ilgili 
bir kitabımız var. ‘Kosta Rika’nın 
ana ruhu bu kitaplarda gizli’ 
diyebiliriz.”

Ankara Üniversitesi LAMER ile 
çok yakın çalıştıklarının altını çizen 
Fallas, Ankara Üniversitesi Deniz 
Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi 
DEHUKAM ile de bazı projeleri 
hayata geçirmek için birlikte 
çalıştıklarını kaydetti.
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Türkiye’nin en köklü 
üniversitelerinden Ankara 

Üniversitesi ile savunma, bilişim ve 
siber güvenlik alanlarında yeni nesil 
teknolojiler üreten HAVELSAN 
arasında 24 Ekim 2022 tarihinde 
iş birliği protokolü imzalandı. 
HAVELSAN’da düzenlenen imza 
törenine Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. 
Mehmet Akif Nacar ile üniversite 
ve şirket yöneticileri katıldı.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
bu protokolle, Ankara 
Üniversitesinin akademik birikimi 
ile HAVELSAN’ın icra kabiliyeti 
arasında çok önemli bir ilişki 
kurulacağının altını çizerek, “Artık 
yaptığımız her işin mutlaka güçlü 
bir akademik geri planının olması 
gerekiyor. Zira yaptığımız işlerin en 
gerçekçi şekilde sahada yansımaları 
ancak güçlü bir bilimsel destekle 
olabilir. Bu çerçevede biz de Ankara 
Üniversitesi olarak HAVELSAN’la 
önemli bir protokole imza atacağız. 
Bu protokolün bir başlangıç 
olmasını umut ediyorum.” dedi.

Üniversitemizin sahip olduğu 
bütün akademik birikimleri, 
her türlü kurumumuzun 
emrine sunmaktan çok büyük 

HAVELSAN ile
İş Birliği Protokolü İmzaladık

onur duyacaklarını belirten 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
“Ankara Üniversitesinin 
temel misyonlarından birisi de 
devletimize, milletimize hizmet 
eden kurum mensuplarına destek 
olmaktır.” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. 
Mehmet Akif Nacar da özellikle 
yazılım, bilişim, elektrik-elektronik 
mühendisliği gibi alanlarda 

Ankara Üniversitesinin mezunları 
ile çalışma fırsatı bulduklarını 
ifade ederek, “Önümüzdeki 
dönemde inşallah oyun değiştirici 
teknolojileri hep birlikte geliştirmek 
üzere Ankara Üniversitemizle 
yakın bir diyalog gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Hem yazılım, hem bilişim, hem 
de savunma teknolojileri alanlarında 
önemli iş birliği potansiyeli 
olduğunu vurgulayan Nacar, 
“İnşallah bu protokol vesilesiyle; 
ülke olarak, savunma sanayi olarak 
daha güçlü, daha güzel yarınlara 
hep birlikte adım atmış oluruz. 
Bu protokolün ve iş birliğinin 
kurumlarımız adına hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Ankara Üniversitesi 
Asya-Pasifik 

Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Ali Merthan Dündar, 
Üniversitemizce 

yayınlanan “Türkiye’de Singapur 
Çalışmaları-I” kitabı vesilesiyle Singapur 
Büyükelçiliği tarafından 1 Ekim 2022’de 
“Friends of Singapore” ödülüyle 
ödüllendirildi.

Prof. Dr. Ali Merthan Dündar ayrıca, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın 
“Bilim Kurulu Asli Üyeliği”ne seçildi.

Singapur’dan Ödül

LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati 
Kutlu, 1888 yılında Venezuela’nın başkenti 

Karakas’ta kurulan ve tarih çalışmaları alanında 
Latin Amerika’nın önde gelen kuruluşlarından 
biri olan Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ulusal 
Tarih Akademisi (Academia Nacional de 
Historia) tarafından Muhabir Üye olarak seçildi.  

Prof. Kutlu, anılan Tarih Akademisinin tarihinde üyeliğe seçilen 
ilk Türk Öğretim Üyesi oldu. Öğretim Üyemizin üyeliğine 
dair Genel Kurul kararı 9 Ağustos 2022 tarihinde alındı. 
Türkiye’deki Latin Amerika Çalışmalarının yaygınlaştırılmasına 
ve geliştirilmesine sağlamış olduğu katkılardan ötürü bu payeyle 
taltif edilen Prof. Kutlu Venezuela Ulusal Tarih Akademisinin 
çalışmalarına Türkiye’yi temsilen katkı sunacak.  

Prof. Dr. Necati Kutlu’ya 
Uluslararası Görev
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Ljubljana New Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi (Evropska 

pravna fakulteta) Gayrimenkul 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
düzenlenmekte olan konferans 
dizisi CIRRE’nin (Disiplinler 
Arası Gayrimenkul Araştırmaları 
Konferansı) 7’ncisi CIRRE2022, 
14-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ev 
sahipliğinde Ankara Üniversitesi 
Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi Anabilim Dalı Seminer 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Geçmişte Slovenya, İspanya, 
Norveç ve Hollanda’da düzenlenmiş 
olan ve kavramsal, ampirik 
araştırma makaleleri de dahil 
olmak üzere yeni, çağdaş ve 
kaliteli araştırmaları sunmak ve 
yayımlamak amacı ile düzenlenen 
CIRRE2022’ye çok sayıda yerli 
ve yabancı uzman, yönetici, 
akademisyen ve lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde öğrenci 
katılım sağladı.

Konferansın açılışı Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi Dekanı ve 
Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve 
Slovenya Avrupa Hukuk Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün Ev Sahipliğinde

Bojan Grum tarafından yapılan 
konuşmalar ile gerçekleştirildi. 
Açış konuşmalarını takiben 
sırasıyla “İnsan hakkı olarak 
barınma” konulu konuşması ile 
Prof. Dr. Ruşen Keleş, “Türkiye’de 
kentsel dönüşümün gereklilikleri 
ve kentleşme süreci” konulu 
konuşması ile Doç. Dr. Mustafa 
Tuna ve “Arktik kentlerde kentsel 
sürdürülebilirlik” konusu ile 
Prof. Dr. Alenka Temeljotov Slaj 
kürsüye çıktı. Açış oturumunun 
ardından ilk gün ikisi paralel 
oturum olmak üzere toplam beş 
oturum gerçekleştirildi. Birinci gün 
akşamında ise Ankara Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
ev sahipliğinde gala yemeği 
düzenlendi.

Konferansın ikinci günü 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın açış 
konuşması ile başladı. Konferans 

süresince tesis yönetimi, sosyal 
altyapı, disiplinlerarası gayrimenkul 
çalışmaları ve analizi, sosyo-
ekonomik, psikolojik, yaşam 
alanı, demografik araştırmalar, 
gayrimenkulde dijitalleşme ve 
blockchain, piyasa, politika, işletme 
ve ekonomi, konut ve kentsel 
çalışmalar, sürdürülebilirlik ve 
çevresel koruma, uygulama örnekleri 
gibi konu başlıklarına ilişkin 
konferans süresi boyunca toplam 
sekiz oturum gerçekleştirildi.

Konferans, Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun 
Tanrıvermiş ve Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Bölüm 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim 
Tanrıvermiş tarafından konferans 
düzenleme kurulu üyeleri olan Prof. 
Dr. Alenka Temeljotov Salaj, Prof. 
Dr. Bojan Grum, Prof. Dr. Darja 
Kobal Grum ve Matic Grum’a hediye 
takdim edilmesi ile sonlandırıldı.

CIRRE’2022 Konferansı

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’dan

Havana Üniversitesinde Konferans
Üniversitemiz Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) 

Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Erasmus+ K107 Ders Verme Hareketliliği 
çerçevesinde, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında akademik faaliyetlerde bulunmak 
amacıyla Küba’nın Havana Üniversitesi Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesindeki Türk 
Kültürü ve Tarihi Kürsüsüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, 
üniversite yetkilileriyle Covid-19 salgını döneminde ara verilen Türk Kültürü ve Türk Dili 
derslerinin yeniden başlatılabilmesi için görüşmelerde bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, ziyaret çerçevesinde Havana Üniversitesi 
öğrencilerine “Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye” konulu bir dizi konferans verdi. 
Konferansın ardından, Havana Üniversitesi Türk Kültürü ve Tarihi Kürsüsü Müdürü 
Prof. Yrmina Gloria Menendez tarafından, kürsünün kuruluşundan bu yana işlerliğinin 
sürdürülmesine LAMER olarak vermiş oldukları katkılardan dolayı Prof. Dr. Mehmet 
Necati Kutlu’ya “Onursal Üye” payesi tevdi edildi.
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ULUSLARARASILAŞMA

Ankara Üniversitesinin Yönetici 
üniversite olduğu ve 

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji 
Platformları programı tarafından 
desteklenip Prof. Dr. Günhan 
Gürman tarafından yönetilen  
Rejeneratif ve Restoratif Tıp 
Araştırmaları ve Uygulamaları 
başlıklı konsorsiyum yapısındaki 
projenin alt projelerinden olan 
“Türkiye’de Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Uygulamalarının 
Sosyo Kültürel, Ruh Sağlığı, 
İktisadi, Hukuki ve Etik Etki 
Değerlendirmesi” başlıklı  
multidisipliner projenin ilk saha 
çalışması bulguları, Anadolu 
Üniversitesinin ev sahibi olduğu “2. 

Rejeneratif ve Restoratif Tıp Uygulamalarının
Toplumsal Etkileri Projesinin İlk Bulguları

Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim 
Kongresi”nde 5-8 Ekim 2022 
tarihlerinde gerçekleştirilen bir 
panel ile kamuoyu ile paylaşıldı. 

7 Ekim 2022 tarihinde yapılan 
“Rejeneratif ve Restoratif Tıp 
Uygulamalarının Toplumsal 
Etkileri” başlıklı çevrim içi panelde 
alt proje yürütücüsü Prof. Dr. Çiler 
Dursun (İLEF) “Türkiye’de Hasta 
Bireylerin Kök Hücre Tedavilerine 
Yönelik Yaklaşımı” başlığında, 
araştırmacılar Prof. Dr. Arzu Oğuz 
ve bursiyer Arş. Gör. İlayda İleri 
(Hukuk Fakültesi) “Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Uygulamalarında 
Ar- Ge İnnovasyon ve Buluşların 
Ticarileşmesi Sorunu” başlığında, 

Doç. Dr. Ömer Faik Anlı (DTCF) 
“Rejeneratif ve Restoratif Tıp 
Uygulamalarının Olası Etik 
Sorunları ve Bunun Bilim Algısına 
Etkisi” başlığında ve Dr. Nilay 
Ünsal (SBF) “Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Uygulamalarının 
İktisadi Değerlendirmesi: SMA 
Hastalığı Örneği” başlığında birer 
bildiri sunarak, multidisipliner 
araştırmanın ilk bulgularını 
sergilediler.

Araştırmada, halen farklı 
illerdeki hastaların, hasta 
yakınlarının ve sağlık personelinin 
kök hücre tedavilerine yönelik 
yaklaşımları saha çalışmaları ile 
derlenmeye devam ediliyor.

Küba’nın Ankara Büyükelçisi 
Alejandro Francisco Diaz 

Palacios, 7 Eylül 2022 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar’ı makamında ziyaret ederek 
bir süre görüştü. Türkiye ile Küba 
arasında eğitim alanındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi noktasında, Havana 
Üniversitesinin, Ankara Üniversitesi 
ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu 
söyleyen Büyükelçi Palacios, 
Küba’da şu anda çok fazla Türkçe 
bilen tercümana ihtiyaç olduğunu, 
Ankara Üniversitesi ile bu konuda 
iş birliği yapabileceklerini dile 
getirdi. Büyükelçi Palacios, 
“Küba’yı ziyaret eden Türk sayısı 
her geçen gün artıyor. Türk Hava 
Yolları’nın seferlerinde de artış var. 
Türk Hava Yolları İstanbul’dan 
Havana’ya haftada 3 kez uçuyor. 
Küba’da Türkiye çok tanınıyor, 
çok seviliyor. Günde üç kez Türk 
dizisi gösteriliyor. Türklerin 
Küba’daki varlığı her geçen gün 
artarken gelen Türkleri Türkçe 

konuşan Kübalıların karşılaması, 
ağırlaması çok faydalı olacak. 
Üniversitenizdeki İspanyol dili ve 
edebiyatı bölümünde çok iyi bir 
eğitim verdiğinizi biliyorum. Bunu 
hayata geçirebilirsek ülkelerimize 
büyük bir hizmet yapmış olacağız.” 
dedi. Küba’daki ilaç endüstrisinden 
de bahseden Büyükelçi Diaz 
Palacios, Ankara Üniversitesi 
ile bu alanda da iş birliği 
yapabileceklerine dikkat çekti.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ise Ankara Üniversitesi 
ile Havana Üniversitesi arasında 
daha önce imzalanmış bir iş birliği 

protokolü bulunduğunu hatırlatarak, 
“Ankara Üniversitesi açısından 
Latin Amerika ülkelerinin ayrı bir 
önemi var. Her bir Latin Amerika 
ülkesiyle çok yakın irtibatımız var. 
Ayrıca, Latin Amerika Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezimiz 
(LAMER) var. LAMER, sizin de 
çok iyi bildiğiniz gibi aktif bir 
şekilde çalışıyor.” dedi.

Tercüman yetiştirme konusunun 
hem örgün, hem uzaktan eğitimle 
çözülebileceğini belirten Ünüvar, 
Küba ile ilaç ve eczacılık alanında 
da birlikte çalışabileceklerini 
kaydetti.

Küba Büyükelçisinden
Ankara Üniversitesine Ziyaret

Uluslararası Kongrede Sunuldu
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AKÇAM Müdürü Prof. Dr. 
Bülent Gülçubuk, çalışmada 
genç çiftçilerin sorunları, 
üretim ve yaşam koşullarına 
ilişkin beklentileri ve 
isteklerinin ortaya 
konulduğunu söyledi. 

AKÇAM’ın da Paydaşı Olduğu Programla

Genç Çiftçilerin Beklentileri Araştırıldı

Ankara Üniversitesi Kalkınma 
Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi-AKÇAM, 
Pınar Enstitüsü, İzmir İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ve FAO 
Türkiye Temsilciliğinin iş birliği 
ile hayata geçirilen “Genç Çiftçi 
Mesleki ve Bireysel Kapasite 
Gelişimi Programı” çerçevesinde 
AKÇAM tarafından yürütülen 
“Genç Çiftçilerin Sürdürülebilir 
Tarım ve Kırsal Yaşam Algısı ve 
Beklentisi” konulu araştırmanın 
sonuçları 12 Ekim 2022 tarihinde 
Dünya Gıda Günü kapsamında 
İzmir’de gerçekleştirilen çalıştay ile 
açıklandı.

İzmir ilinde yürütülen pilot 
çalışma kapsamında Tarım ve 
Orman Bakanlığının “Genç Çiftçi” 
desteklerinden yararlanan gençlere 
AKÇAM öncülüğünde anket 
çalışması yapıldı. Anket çalışması 
ile genç çiftçilerin sürdürülebilir 
tarım ve kırsal yaşam beklentileri 
araştırıldı ve bu konudaki önerileri 
soruldu. Yaklaşık 1 yıl süren çalışma 
sonucunda veriler değerlendirildi 

ve kamuyou ile İzmir ilinde geniş 
katılımlı bir çalıştay ile paylaşıldı. 
Çalıştaya AKÇAM Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Yıldız 
ve AKÇAM Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Melehat Avcı Birsin de 
katılım sağladı.

Çalıştayın açılışında Ankara 
Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, 
tüm dünyada genç çiftçi sayısının 
belirgin bir şekilde azaldığını 
ve çiftçilerin yaş ortalamasının 
55’in üstüne çıktığını vurguladı. 
Gülçubuk, İzmir ilinde genç 
çiftçi desteklerinden yararlanan 
gençlerle gerçekleştirdikleri 
anket çalışmaları ile gençlerin 
tarımdan uzaklaşmalarına neden 
olan faktörleri belirlediklerini 
belirtti. Çalışmada, genç çiftçilerin 
sorunları, üretim ve yaşam 

koşullarına ilişkin beklentileri 
ve istekleri ortaya konuldu. 
Araştırma sonuçlarına göre; genç 
çiftçiler üretim, pazarlama, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi ve 
karar verme süreçlerinde daha çok 
yer almak istiyor. Özellikle başta 
çocukları için olmak üzere eğitim 
imkanlarının artırılmasını, sosyal 
yaşam alanlarının geliştirilmesini, 
girdi maliyetlerinde destek 
verilmesini ve üretim alanlarının 
iyileştirilerek ürettikleri ürünlerin 
değerinde satılmasını talep ediyor. 

Prof. Gülçubuk, bundan sonra 
da genç çiftçiler konusundaki 
çalışmalara destek vereceklerini 
belirterek, farklı bölgelerden 3 
ilde daha araştırma yaptıktan 
sonra, “Ulusal Genç Çiftçi 
Çalıştayı”nı paydaşlar ile birlikte 
Ankara’da geniş bir katılımla 
düzenleyeceklerini belirtti. 

Erasmus+ Personel Hareketliliği çerçevesinde 
Üniversitemize gelen Küba’nın Havana Üniversitesi 

ve Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo Teknoloji 
Enstitüsü öğretim elemanı ve idari personelinden oluşan 6 
kişilik grup 28 Temmuz 2022 tarihinde LAMER’i ziyaret 
etti. Mevcut çalışma alanlarıyla ilgili bilgi veren ziyaretçiler, 
LAMER’in faaliyetleri ve olası işbirliği alanlarıyla ilgili 
görüş alışverişinde bulundular. LAMER Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Necati Kutlu, LAMER’in Küba ve Dominik 
Cumhuriyeti’nde yürüttüğü çalışmalar hakkında ziyaretçileri 
bilgilendirerek, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Küba’dan LAMER’e Ziyaret
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“Türkiye’de Veteriner Hekimliği 
Öğretiminin 180. yıldönümü, 

24 Ekim 2022 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
tarafından kapsamlı bir program 
ile kutladı. Bu özel günün anısına 
düzenlenen törene, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. 
Nihat Pakdil, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Serdar Öztürk, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürü Dr. Durali Koçak, Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin Atar, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Ali Eroğlu, Ankara 
Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Ahmet Baydın, Veteriner 
Hekimler Derneği Başkanı Dr. 
Gülay Ertürk, Keçiören Belediye 
Başkan Yardımcısı Merih Karayol, 
Tarım ve Orman Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı Recep Semiz, 
Etlik Merkez Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Dr. Cevdet 
Yaralı, öğretim üyeleri, emekli 
akademisyenler, veteriner hekim 
meslektaşlar, konuklar ve öğrenciler 
katıldı. Kutlama Programı Dr. 
Cumhur Koca yönetimindeki 
müzik dinletisi ile başladı. Törenin 

Açış konuşmalarında Türk 
Veteriner Hekimliği Öğretiminin 
180. yıldönümüne ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı, mesleki 
anlamda sorunlar ve ülkesel ölçekte 
tarım ve hayvancılık sektörüne 
ilişkin değerlendirmeler kapsamlı 
şekilde katılımcılar ile paylaşıldı. 
Programın açılış bölümünde 
EAEVE Başkanı Stephane Martinot 
da bir konuşma ile çevrim içi 
katılım sağladı. Martinot yaptığı 
konuşmada, EAEVE akreditasyon 
süreçleri ve dijital teknolojiler 
konularında değerlendirmelerde 
bulundu. Programın Söyleşi 
bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un 

torunu Selma Ersoy Argon, Adil 
Mustafa Şehzadebaşı’nın torunu 
Salim Kaptan (çevrim içi) ve 
Veteriner Fakültesi Veteriner 
Hekimliği ve Deontoloji Anabilim 
Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ferruh Dinçer (çevrim içi), 
moderatörlüğünü Prof. Dr. R. Tamay 
Başağaç Gül’ün yaptığı oturumda 
değerlendirmelerde bulundu. 180.
yıl kutlama programı çerçevesinde 
Veteriner Hekim Ressam Beyza 
Başar da bir resim sergisi açtı.

Program çerçevesinde, bu 
yıl Prof. Dr. Selahattin Batu 
adına düzenlenen “Geleneksel 
Helva Koşusu” gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
yarışmada dereceye girenlere 
madalya ve ödülleri verildi. 

Türkiye’de Veteriner Hekimliği 
Öğretiminin 180. Yılı Kutlandı

Türkiye’deki Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez 
Peralta, 26 Temmuz 2022 tarihinde LAMER’i ziyaret etti. 

Ziyarette, Türkiye ve Paraguay ilişkilerinin tesis edilmesinin 
70. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Paraguay 
Büyükelçiliği ile LAMER iş birliğinde önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilmesi planlanan ortak projelere yönelik görüş 
alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Peralta, LAMER Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’ya iki ülkenin akademik 
ve kültürel ilişkilerinin güçlenmesi için vermiş oldukları 
destekten dolayı şükranlarını sundu.

Paraguay Büyükelçisinden 
LAMER’e Ziyaret
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Ankara Üniversitesi, Haymana 
Kaymakamlığı ve Haymana 

Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 
“Sakarya Meydan Muharebesi ve 
Haymana” sempozyumu, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı Yunus 
Emre Karaosmanoğlu, Ankara 
Milletvekili Levent Gök, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan, Haymana 
Kaymakamı Muhammed Gürbüz, 
Haymana Belediye Başkanı 
Özdemir Turgut, Mamak Belediye 
Başkanı Murat Köse ve 
Haymanalıların katıldığı toplantıyla 
12 Eylül 2022 tarihinde 
Haymana’da gerçekleştirildi. 

Toplantının “Haymanaya Dair 
Anılar ve Görüşler” başlıklı ilk 
oturumuna konuşmacı olarak 
Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. 
Ömer Özkan, İstanbul 
Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel 
Bayraktar, Gaziantep 
Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan 
Koç, Gazi Üniversitesinden Prof. 

Dr. Hakan Ateş, Bolu İzzet Baysal 
Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut 
Öztürk ve Gazeteci Abbas Güçlü 
katıldı. Toplantının ikinci oturumu 
“Haymana’da Göç ve İskan”, 
üçüncü oturumu “Haymana’da İdari 
Yapı ve Nüfus”, dördüncü oturumu 
“Çeşitli Yönleriyle Sakarya Meydan 
Muharebesi” ve “Sakarya Meydan 
Muhaberesinin İç ve Dış 
Kamuoyuna Yansıması”, beşinci 
oturumu “Milli Mücadele 
Döneminde Eğitim, İstihbarat ve 
Propaganda Faaliyetleri” ve 
“Mustafa Kemal Atatürk ve Milli 
Mücadelenin Çeşitli Safhaları” 
başlıklarında düzenlendi. 

“Osmanlı Çınarı Bu 
Topraklarda Kök Salmıştır”

Bakan Çavuşoğlu, Haymana’nın, 
Türk tarihinde bir değil, birçok kez 
merkezi rol oynadığını belirterek, 
“Osmanlı çınarı bu topraklarda 
kök salmıştır. 6 asır önce kuruluşa 
can veren bu ruh, 6 asır sonra bu 
kez kurtuluşa can verdi. 13 Eylül 
1683’te Viyana’da başlayan çekilme, 
13 Eylül 1921’de Sakarya Zaferi’yle 
bu topraklarda durduruldu.” dedi.

“Mücadele Devam Ediyor” 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
Haymana’da verilen şehitlerin 
sayısının, o dönemde mücadelenin 
ne kadar derin ve yoğun yaşandığını 
da gösterdiğini kaydetti. 
Haymana’nın bu çerçevede şehit 
kanlarıyla bezenmiş çok önemli bir 
şehir olduğunu vurgulayan Ünüvar, 
“Millî Mücadeledeki kalelerimizden 
birisi. Belki de en baştaki 
şehirlerimizden birisi. O yüzden 
Haymana’yı hep gururla, onurla 
anıyoruz, yâd ediyoruz.” dedi. 
Burada verilen mücadelenin yeni 
nesillere daha iyi anlatılabilmesi 
için çizgi filmler, animasyonlar, 
kısa videolar ve diğer sosyal 
medya mecralarının kullanılması 
gerektiğini dile getiren Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, “Çünkü mücadele 
devam ediyor. Bugün Türkiye ile 
Yunanistan arasında süregiden 
olaylara baktığımız zaman esasında 
mücadelenin de bitmediğini ve 
bitmeyeceğini de gösteriyor. Bu, 
sadece askerlerin görevi de değil, 
belki onun kadar akademisyenlerin 

“101. Yılında
Sakarya Meydan 

Muharebesi ve 
Haymana”

Geleneksel Sempozyum
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ETKİNLİKLER

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Yayın Organıdır.

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

Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

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

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

Aylık yayımlanmaktadır.
(Bu sayıda, Ağustos-Eylül-Ekim-
Kasım 2022 tarihleri arasındaki 
haberler yer almaktadır)

Yayının Türü: Yerel Süreli Yayın

(Arşiv ve yasal prosedür gereği 
verilmesi gereken kurumlar için 
15 adet dijital baskı yapılmıştır. 

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

Baskı: Ankara Üniversitesi 
Basımevi, İncitaşı Sok. No:10, 
Beşevler/Ankara
Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40

Basım Tarihi: 22 Aralık 2022

Üniversiteler Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
Platformunun 4. değerlendirme toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma 
Enstitüsünde düzenlendi. Toplantıya katılan merkez müdürleri AYMEP 
altında kurulan farklı komisyonların çalışma raporlarını sundu, bir 
sonraki toplantıda ele alınacak konular ve çalışmalar hakkında fikir alış 
verişinde bulunuldu. 

AYMEP Değerlendirme 
Toplantısı

de görevi. O yüzden biz Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Ankara 
Üniversitesi olarak bu konuya hep 
liderlik yapma arzusundayız.” dedi.

Haymana Belediye Başkanı 
Özdemir Turgut ise Sakarya 
Meydan Muharebesi’nde 10 bine 
yakın şehidin 5 bin 713’ünün 
Haymana’da verildiğini kaydetti.

Ankara Milletvekili Levent 
Gök, Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse ve Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik 
Ertan’ın da birer konuşma yaptığı 
“Sakarya Meydan Muharebesi ve 
Haymana Sempozyumu”nun açılış 
bölümü, ülke genelinde düzenlenen 
“Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: 
Haymana” konulu resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmalarında 
dereceye girenlere ödüllerinin 
takdim edilmesiyle sona erdi.

Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri

Kısa adı AYMEP olan platformun temelleri, 22 Kasım 2021 
tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 

ve AFAD organizasyonu ile 36 üniversiteden 43 Afet Yönetim 
Merkezinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı ile atıldı. Rektörümüz 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ankara Üniversitesi Afet 
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) 
Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Nehir Varol’un katıldığı 
toplantı sonucunda Afet Yönetim Merkezlerinin 
ortak bir bilişim altyapısıyla, yaptıkları çalışmaları, 
yapılması planlanan etkinlik bilgilerinin paylaşılması, 

ülkenin ihtiyacına yönelik ortak projeler üretilmesi ve etkin kaynak 
kullanımının sağlanması amacıyla Üniversiteler Afet Yönetimi 
Merkezi Platformunun (AYMEP) kurulması kararı alındı.
(https://aymep.afad.gov.tr/tr)

AFAM, AYMEP’in yönetim kuruluna seçildi.



Ankara Üniversitesi Kürek 
Takımı, Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesinin (YYÜ) Van Gölü’nün 
tanıtımına katkı sunmak amacıyla 
19-20 Ekim 2022 tarihlerinde 
düzenlediği “Üniversiteli Kürekçiler 
Van Denizinde Buluşuyor” etkinliği 
çerçevesinde gerçekleştirilen 
yarışlarda 2 kategoride birinci oldu.

36 Sporcu Yarıştı
Ankara Üniversitesi, Van YYÜ, 

Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ 
kürek takımlarının katılımıyla Van 
Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su 
Sporları Merkezinde gerçekleştirilen 
etkinlikte, 4 takım toplam 36 
sporcu ile yarıştı. Parkur boyunca 
yerleştirilen işaret şamandıralarının 
dümencilere bitiş noktasına kadar 
yol gösterdiği yarışlar, büyük 
çekişmelere sahne oldu. 7 kategoride 
düzenlenen yarışlar sonunda Van 
YYÜ 3, Ankara Üniversitesi 2, 
Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ de 1 
kategoride birincilik elde etti.

“Bir Çifte” ve “Mix İki Çifte” 
kategorilerinde şampiyon olan 
Ankara Üniversitesi Kürek Takımı, 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Semiyha Tuncel ile birlikte 
sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

“Geleneksel Hale Getirilmeli”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Necdet Ünüvar, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, “Üniversiteli 
Kürekçiler Van Denizinde 

Buluşuyor” yarışlarının 
geleneksel hale getirilmesi 
gerektiğini belirterek, “İlla 
Van’da olması gerekmez. Bizim 
Mogan Gölü’nde çok güzel bir 
tesisimiz var. ODTÜ’nün Eymir 
Gölü’nde çok güzel tesisi var. 
İstanbul’da Boğaziçi’nin, başka 
üniversitelerimizin tesisleri var. 
İnşallah dönüşümlü olarak ama 
geleneksel olarak bu etkinlikleri 
yaparız. Çünkü üniversiteler sadece 
dört duvar arasında hoca-öğrenci 
ilişkisinden ibaret mekânlar değildir. 
Üniversite, aynı zamanda sosyal, 
sanatsal, kültürel bilgi ve becerilerin 
geliştirildiği ortamların sağlandığı 
çok önemli mekânlardır. O sebeple 
bizim üniversiteler olarak bu nevi 
çabalarımızı hep artırarak devam 
ettirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hamdullah Şevli ise Van 
YYÜ’nün, Van Gölü’ne yaklaşık 

2 kilometre kıyısı olan bir deniz 
üniversitesi olduğunu belirterek, 
“Öğrencilerimizin daha iyi 
vakit geçirebilmeleri için sadece 
dersler değil; ders dışında sportif, 
bilimsel, kültürel her türlü 
etkinliği yapabilmeleri için onlara 
ortam hazırlamamız gerektiğinin 
bilincindeyiz. Bu gayretle de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben 
yarışlara katılan sporcularımızı tebrik 
ediyorum.” dedi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuzhan Hasançebi de ODTÜ 
olarak bu güzel etkinlikte yer 
almaktan son derece mutlu ve gururlu 
olduklarını ifade etti. Etkinliğin, 
sporcular sayesinde rekabet dolu, 
sevgi dolu, kardeşlik dolu yarışlara 
sahne olduğunu belirten Hasançebi, 
büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi 2 Kategoride Şampiyon Oldu

Ankara 
Üniversiteli 
Kürekçiler
Van Gölü’nde 
Yarıştı


