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‹çindekiler

Sevgili Ankara Üniversiteliler,
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Siyasal Bilgiler Fakültesi 150 Yaﬂ›nda

Yepyeni umutlarla gelen, baﬂar›, sevgi ve bilgiyle dolu geçmesini
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Eczac›l›k Fakültesi 49 Yaﬂ›nda
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Ankara Üniversitesi Ödülleri Verildi
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‹lahiyat›n Duayenleri,
‹lahiyat Fakültesi’ndeydi
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Türk Patent Enstitüsü’nün Olanaklar›ndan
Ücretsiz Yararlanaca¤›z
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Bilgisayarl› Tomografi Kanser Yap›yor mu?
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“Her Dört Çocuktan Biri Yoksulluk S›n›r›n›n
Alt›nda Yaﬂ›yor”

diledi¤imiz 2010 y›l›na Ankara Üniversitesi ailesi olarak hep
birlikte coﬂkulu bir "merhaba" dedik. Üniversite yönetimi olarak
yeni y›l›n Üniversitemiz için yeni projeler, yeni f›rsatlar ve büyük
ad›mlar anlam›na geldi¤i inanc›yla çal›ﬂmalar›m›za devam
edece¤iz.
Geçti¤imiz ay Üniversitemiz yine önemli etkinliklere ve anlaml›
törenlere ev sahipli¤i yapt›. 1859 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan
Mekteb-i Mülkiye’nin, "Ça¤daﬂ Türkiye"nin geliﬂimine tan›kl›k
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Su Ürünleri Araﬂt›rmac›lar›na Yaﬂam Boyu
E¤itim Verecekler

eden 150 y›l›n› geride b›rakmas›yla büyük bir gurur yaﬂad›k.
Mülkiye’yi ve Mülkiyelileri bir kez daha yürekten kutluyorum.
Ülkemizin yüksek ö¤renim hayat›na yapt›klar› önemli katk›larla
dolu geçen ‹lahiyat Fakültemizin 60. Y›l›n›, Eczac›l›k Fakültemizin
ise 49. Y›l›n› yine törenlerle kutlad›k. Biliyorum ki Fakültelerimizin
y›ldönümlerini gösteren rakamlar›n büyüklü¤ü Üniversitemizin
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Söyleﬂiler:
- Mensuplar›m›zdan: Prof. Dr. ‹brahim Burgu
- Mezunlar›m›zdan: Kemal Kapulluo¤lu
Anne-Babalar, Okul Öncesi Aile E¤itimine
‹htiyaç Duyuyor

gerçek servetidir.
Bir taraftan tarihi fakültelerimizin y›ldönümlerini kutlarken di¤er
taraftan Üniversitemize yeni akademik birimler eklemeye devam
ediyoruz. Bu çerçevede Kök Hücre Enstitümüzü ve Çocuk ve
Gençlik Edebiyat› Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezimizi kurduk.
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Prof. Dr. Mümtaz Soysal’›n 80. Yaﬂ Gününde
“Arma¤an”

Aral›k ay› içinde Türk Patent Enstitüsü ile kurdu¤umuz iﬂbirli¤i
sonucunda "Bilimsel Araﬂt›rmalar Proje Ofisi"miz bünyesinde bir
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ÖSS’de ‹lk 100’e Giren Baﬂar›l›
Ö¤rencilerimize Ödül Verdik

"Patent Destek Bölümü" hizmete açt›k. Bu sayede art›k akademik

Üniversitemizin BEYAS Çal›ﬂmalar›
Model Oluyor

olanaklar›ndan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
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Dr. Necip Hablemito¤lu’nu And›k

ayd›nl›k bir y›l olmas› dileklerimle, sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.

20

“Ankara’da 20 bin nüfus oldu¤u dönemlerde
Köln’de 6 bin kiﬂi yaﬂ›yordu”

21

Rektörümüz, Ankara Atatürk Lisesi’ndeydi

23

“Turizmde Yeni Fikirler” Birincilik Ödülü
Üniversitemizin
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personelimiz ve ö¤rencilerimiz Türk Patent Enstitüsü’nün

2010 y›l›n›n Üniversitemiz ve Ülkemiz için mutluluklar›n ço¤ald›¤›

Prof. Dr. Cemal Talu¤
Rektör
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Kapak Konusu

Siyasal Bilgiler Fakültesi/Mülkiye
O

smanl› Devleti zaman›nda,
1859 y›l›nda ‹stanbul’da
Mektebi Mülkiye ad›yla kurulan,
Cumhuriyetin ilan›n›n ard›ndan da
Ankara’ya taﬂ›nan Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, kuruluﬂunun 150. y›l›n›
4 Aral›k 2009 tarihinde Ankara
Üniversitesi’nin yöneticileri, ö¤retim
elemanlar›, ö¤renciler, milletvekilleri,
kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n
temsilcileri ile mezuniyetlerinin 50.
y›l›n› yaﬂayan Mülkiyelilerin
kat›ld›¤› bir törenle kutlad›.

Ata’y› Ziyaret Ettiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Celal Göle ve Mülkiyeliler
Birli¤i Genel Baﬂkan› Ali Çolak’›n
önderli¤indeki Mülkiyeliler, 4 Aral›k
tarihinde ilk olarak An›tkabir’i
ziyaret ederek Ata’ya ba¤l›l›klar›n›
sundular.

“Baﬂlar›n› dik tutarlar”
Fakültede yap›lan törene kat›larak
bir konuﬂma yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤,
mülkiye ruhunun iki ana ö¤esinin
yurtseverlik ve özgüven oldu¤unu
dile getirdi. Mülkiyelilerin, ülkenin
yaﬂad›¤› en karanl›k günlerde bile
baﬂlar›n› dik tuttuklar›n›, umutlar›n›
hiç yitirmediklerini, coﬂkulu bir
yurtseverli¤in, Mülkiye kimli¤inin
baﬂl›ca ö¤esi olarak daima yaﬂad›¤›n›
kaydetti.
Mülkiye’nin 1936 y›l›nda
Ankara’ya taﬂ›nd›¤›n› ve Atatürk’ün
ona Siyasal Bilgiler Okulu ad›n›
verdi¤ini de anlatan Rektör Prof. Dr.
Talu¤, "Mülkiye’de ‹nek Bayram›
gelene¤i vard›r. Bu bayram, sadece
Mülkiye’de yaﬂanan ve gerçek
anlam›yla Mülkiyeli olan bir ö¤renci
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bayram›d›r. Bu bayram›n içinde
Mülkiye ruhunun önemli bir parças›
öne ç›kmakta ve giderek rafine
olmaktad›r. Bunun ad› eleﬂtirel
düﬂüncedir. Mülkiyeli eleﬂtirel
düﬂünen, düﬂüncelerini aç›k ve özgür
olarak ifade eden insand›r. Mülkiyeli
demokratt›r" dedi.
Ankara Üniversitesi’nin
kurulmas›ndan sonra Mülkiye’nin
1950 y›l›nda Ankara Üniversitesi
çat›s› alt›na girdi¤ini ve 1955 y›l›nda
doktora e¤itimi de vermeye
baﬂlad›¤›n› vurgulayan Prof. Dr.
Talu¤, Mülkiyeli’nin cesur, "biraz
dikbaﬂl›, biraz da ma¤rur" oldu¤unu
belirterek, "Mülkiye hiçbir zaman
koﬂullar›n dümen suyunda giden
renksiz, silik ve kimliksiz bir kurum
olmad›. Mülkiyeli olmak, ilkeli, dik
ve onurlu duruﬂa sahip olmak
demektir" diye konuﬂtu. Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne Mülkiye ad›n›n
eklenmesini Ankara Üniversitesi
Rektörü olarak yürekten
destekledi¤ini, Mülkiyenin
kimli¤inden ve de¤erlerinden taviz
vermemek gerekti¤ini sözlerine
ekledi.
Dekan Prof. Dr. Celal Göle de
konuﬂmas›nda, ö¤rencilerini, ça¤›n
gerekleri do¤rultusunda en iyi
ﬂekilde yetiﬂtirmenin bilinci
içerisinde olduklar›n›, Fakültede
sadece ülkemizin de¤il, dünyadaki
birçok ülkenin de yönetici
kadrolar›n›n yetiﬂtirildi¤ini belirtti.

“233 yabanc› uyruklu
ö¤rencimiz var”
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
bugün için e¤itim gören yaklaﬂ›k
2400 ö¤rencinin 233’ünü yabanc›
uyruklular›n oluﬂturdu¤unu kaydeden
Prof. Dr. Göle, "Bu ö¤renciler,

dünyan›n 48 de¤iﬂik ülkesinden
gelerek Fakültemize ö¤renci
olmuﬂlard›r. Bu 233 ö¤rencinin
Fakültemizden baﬂar›l› bir ﬂekilde
mezun olduktan sonra, iyi birer
Mülkiyeli olarak, ülkelerinde en üst
görevlere gelerek Fakültemizi ve
Ülkemizi en iyi ﬂekilde temsil
edeceklerine yürekten inan›yorum"
dedi.

“SBF Ad›na ‘Mülkiye’
eklenmeli”
Fakültede e¤itim alan›nda yap›lan
yenilikleri de anlatan Prof. Dr. Göle,
2008-2009 akademik y›l›ndan
itibaren bütün bölümler için Yabanc›
Dil Haz›rl›k S›n›f›’n›n zorunlu hale
getirildi¤ini; bunun sonucunda da
yabanc› dil muafiyet s›nav›nda
baﬂar›l› olamayan ö¤renciler için
e¤itim süresinin beﬂ y›l oldu¤unu
vurgulad›. 2008-2009 akademik
y›l›nda 55 ö¤rencilerinin Erasmus

150 Yaﬂ›nda

program›ndan yararlanarak
Avrupa’n›n önemli üniversitelerine
e¤itimleri için gittiklerini de belirtti.
Mülkiyelilik kavram› üzerindeki
düﬂüncelerini de anlatan Prof. Dr.
Göle, Mülkiyelili¤in 150 y›ld›r
tavizsiz benimsenmesinin, üzerinde
durulmas› ve örnek al›nmas› gereken
görkemli bir baﬂar› öyküsü oldu¤unu
söyledi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin,
ülkemizde kurulan ve kurulacak olan
ayn› ad› taﬂ›yacak baﬂka Siyasal
Bilgiler Fakülteleri ile gelecekte
kar›ﬂt›r›lmamas› için bugünkü
mevcut ad›na "Mülkiye" sözcü¤ünün
eklenmesini yararl› gördü¤ünü
kaydetti.
Prof. Dr. Göle, Mülkiye’nin, bir
irfan oca¤› olarak, ülkemize, Atatürk
ilke ve devrimleri do¤rultusunda laik,
demokrat, ayd›n, hukukun
üstünlü¤üne inanan, insan haklar›na
sayg›l›, ülkemizin bölünmezli¤ine ve

bütünlü¤üne yürekten ba¤l›
vatansever yöneticiler yetiﬂtirme
görevini üstlendi¤ini, her zaman
ça¤daﬂlaﬂman›n öncüsü olarak
Cumhuriyetimiz ile özdeﬂleﬂti¤ini,
Atatürk Cumhuriyetinin en iyi
ﬂekilde yaﬂamas› için çaba
gösterdi¤ini ve katk›lar yapt›¤›n›
belirtti.
Mülkiyeliler Birli¤i Genel
Baﬂkan› Ali Çolak da ba¤›ms›z,
özgürlükçü ve muhalif tutumu
Mülkiye tarihinin her yapra¤›nda
bulman›n mümkün oldu¤unu
kaydetti.
Fakültenin 100. Kuruluﬂ Y›l›nda
ö¤renciler, o tarihten 50 y›l sonra da,
bugün mezunlar ad›na, 1960 y›l›
mezunu Y›lmaz Mazlumo¤lu bir
konuﬂma yapt›. Törende
konuﬂmalar›n ard›ndan, Mülkiyeliler
Birli¤i Ödülü’ne lay›k görülen isim
de aç›kland›. Ödül, Prof. Dr. Taner
Timur’a verildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 150.
Kuruluﬂ Y›l› kutlamalar› kapsam›nda
yap›lan bilimsel etkinliklerin d›ﬂ›nda,
- 29 Kas›m 2009 tarihli Milli
Piyango biletlerinin temas› SBF’ye
tahsis edildi.
- PTT taraf›ndan Mülkiye temal›
Hat›ra Pullar› ve ‹lk Gün Zarflar› ile
Mülkiye temal› madeni paralar
ç›kar›ld›.
- Mülkiyeli Besteciler konseri ve
CD’si gerçekleﬂtirildi.
- Sütunlu Salon’da ö¤retim
üyelerinin eserlerini tan›tan bir sergi
aç›ld›.
- Mülkiyeliler Birli¤i taraf›ndan,
150. Y›l Heykel Sempozyumu
yap›ld› ve üretilen dört adet heykel
Fakülte bahçesine yerleﬂtirildi.
- SBF Mezunu Güngör Ayd›n
taraf›ndan yaz›lan Mülkiye 150. Y›l
Eseri, Yi¤it Ayd›n taraf›ndan
bestelendi.
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Etkinlik

Eczac›l›k Fakültesi 49 Yaﬂ›nda

A

nkara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi’nin kuruluﬂunun 49.
Y›ldönümü, 14-19 Aral›k 2009
tarihleri aras›nda düzenlenen bir dizi
etkinlikle kutland›. Etkinlikler
kapsam›nda resim sergisi, ö¤renci
yar›ﬂmalar›, satranç turnuvas›,
konserler, halk oyunlar› gösterisi ve
“‹spençiyari Çeﬂitlemeler” konulu
tiyatro gösterisi sunuldu. Etkinlikler
kapsam›nda ayr›ca Prof. Dr. ‹nayet
Ayd›n “Zaman ve Stres Yönetimi”,
Yekta Güngör Özden de “Atatürk
Türkiye’si” konulu birer konferans
verdi.

“Eczanelerin arka
taraflar›n› iyi bilirim”
Fakültenin kuruluﬂ y›ldönümü
töreni 16 Aral›k 2009 tarihinde
yap›ld›. Törende bir konuﬂma yapan
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤, Üniversitelerin
ritüelleriyle tan›nd›klar›n›,
yüksekö¤retim kurumlar›n›n,
mezunlar›na ve ritüellerine sahip
ç›kmas›n›n çok önemli oldu¤unu
söyledi. Böyle y›ldönümlerini,
fakülte mensuplar›n›n, kurumlar›n›
sahiplenme duygusunu geliﬂtirdi¤i
için destekledi¤ini de belirten Prof.
Dr. Talu¤, dünyada ilk ortaya ç›kan
iki meslekten birinin tar›m, di¤erinin
eczac›l›k oldu¤unu kaydetti.
Osmanl›lar döneminde ülkemizde
eczac›l›k mesle¤iyle genellikle
az›nl›klar›n u¤raﬂt›¤›n›, Türkiye’de
eczac›l›kta Türklerin ön plana
ç›kmas›nda ise Rumeli’den gelen
göçmenlerin etkili oldu¤unu,
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bunlardan birinin de kendi dedesi
Osman ‹ncekara oldu¤unu kaydetti.
Osman ‹ncekara’n›n Ankara’da
‹zmir Eczanesini iﬂletti¤ini, bu
yüzden eczanelerin arka taraflar›n›
iyi bildi¤ini belirtti. Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden
yurtsever ayd›nlar›n yetiﬂti¤ini,
onlar›n yurdun dört bir taraf›nda
görev ald›¤›n› da anlatan Prof. Dr.
Talu¤, gelecek y›lki 50. y›l törenini
daha görkemli düzenleyeceklerini,
Eczac›l›k Fakültesi Yeﬂil Amfi’yi de
yeni baﬂtan yapacaklar›n› söyledi.
“Toplumla daha çok buluﬂan,
kad›nlara, çocuklara daha çok ulaﬂan
bir Eczac›l›k Fakültesi düﬂümüzdür”
dedi.
Dekan Prof. Dr. Maksut Coﬂkun
da Ankara Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi’nin, Türkiye’nin ilk
Eczac›l›k Fakültesi ve ikinci
eczac›l›k e¤itimi veren e¤itim
kurumu oldu¤unu söyledi. Fakültenin
ilk zamanlar kiral›k binalarda
e¤itimini sürdürdü¤ünü, e¤itimin
k›smen T›p Fakültesi, Fen Fakültesi
ve k›smen de o dönemin Gazi E¤itim
Enstitüsü’nde sürdürüldü¤ünü
belirten Prof. Dr. Coﬂkun, e¤itim
ö¤retime baﬂlaman›n yedinci y›l›nda
ilk doktora tezinin Prof. Dr. Nevin
Vural taraf›ndan 1968 y›l›nda
tamamland›¤›n›, bunu Prof. Dr.
Ningur Noyanalpan’›n izledi¤ini ve
onun da doktora çal›ﬂmas›n› 1969
y›l›nda tamamlad›¤›n› belirtti.
Günümüzde Eczac›l›k
Fakültesi’nin laboratuvarlar›n›n
Eczac›l›k Fakültesi’ne,

Üniversitemizin di¤er birimlerine,
Türkiye’ deki di¤er üniversitelere,
ilaç sanayine ve di¤er araﬂt›rma
kurumlar›na hizmet verebilecek
kapasitede oldu¤unu ve bunu büyük
baﬂar› ile yerine getirdi¤ini de
anlatan Prof. Dr. Coﬂkun, “Merkez
laboratuvar›m›z›n Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan belirli alanlarda referans
laboratuvar olarak kabul edilmesi de
Fakültemiz aç›s›ndan önemli bir
baﬂar›d›r” dedi.
Fakülte bünyesinde uygulama
eczanesi ile hemodiyaliz çözeltisi
üreten iki merkez bulundu¤unu, bu
birimlerin, döner sermaye ve
bütçesine önemli katk›lar sa¤lad›¤›n›,
ayn› zamanda ö¤rencilerin zorunlu
stajlar›n› yapmalar›na da olanak
tan›d›¤›n› belirtti.
Fakültede bu y›l yaﬂanan bir
geliﬂmeyi de anlatan Dekan Prof. Dr.
Coﬂkun, yo¤un e¤itim ö¤retim ve
araﬂt›rma programlar›na ra¤men
özveri göstererek 2 y›ll›k Eczane
Hizmetleri ön lisans program›n›n
Üniversitemiz içinde aç›lmas›n›
sa¤lad›klar›n› ve programa bu y›l 40
ö¤renci al›nd›¤›n› söyledi.
Ö¤rencilerin e¤itiminin büyük
oranda Eczac›l›k Fakültesi’nde
yap›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

“Kitaplar› ödünç al›rd›k”
Eczac›l›k Fakültesi’nin 19701974 y›llar› aras› dekan› Prof. Dr.
Mekin Tanker de dekan oldu¤unda
büyük s›k›nt›lar› oldu¤unu, kitaplar›
ve araﬂt›rma yap›lacak cihazlar› bile
baﬂka yerlerden ödünç ald›klar›n›

“‹spençiyari
Çeﬂitlemeler”
adl› oyun

söyledi. Dekanl›¤› s›ras›nda
Fakültenin bütçesini görüﬂmek üzere
Maliye’ye gitti¤ini, projelerini ortaya
koyunca yetkililerin çok etkilendi¤ini
ve bir y›l önceki bütçenin yaklaﬂ›k
20 kat›n› ald›klar›n›, bu bütçeyle
fakültenin h›zla geliﬂti¤ini kaydetti.
Fakültenin 1 numaral› ö¤rencisi
Tuncay Gönç ise 1961 y›l›nda büyük
zorluklarla okuduklar›n›, hemen
hemen hiçbir ﬂeylerinin olmad›¤›n›,
de¤iﬂik fakültelerde ders ald›klar›
için günün büyük k›sm›n› yollarda
geçirdiklerini ancak bütün bunlara

ra¤men çok k›ymetli
hocalar› oldu¤unu
söyledi. ﬁimdiki
gençlerin büyük
olanaklar› oldu¤unu da Prof. Dr.
Maksut
belirterek, mesle¤i
Coﬂkun
onlar›n çok daha
ileriye götüreceklerini kaydetti.
Eczac›l›k Fakültesi ö¤renci
temsilcisi Melek Karacao¤lu da
kaliteli bir e¤itim ald›klar›n›, bu
e¤itimin, mesleklerinde uzman bir
kiﬂi olmalar›n› tam anlam›yla
destekledi¤ini söyledi.

Ö¤renci
temsilcisi
Melek
Karacao¤lu

Satranç birincisi Mustafa
Kutay’›n ödülünü Rektör Prof.
Dr. Talu¤ verdi

1 numaral›
ö¤renci
Tuncay Gönç

Önceki
dekanlardan
Prof. Dr. Mekin
Tanker

Konuﬂmalar›n ard›ndan, satranç
turnuvas›nda dereceye girenlere
ödülleri verildi.
Turnuvada Mustafa Kutay birinci,
Semih Baﬂal ikinci ve Mustafa
Küçük üçüncü oldu.

Ankara Üniversitesi Ödülleri Verildi

A

nkara Üniversitesi’nin 2008 y›l› Bilim,
Sanat, Hizmet ve Teﬂvik Ödülleri, 29
Aral›k 2009 tarihli Senato toplant›s›nda
sahiplerine verildi.
Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü, yapt›¤›
bilimsel çal›ﬂmalar nedeniyle Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mustafa Ergin’e;
Teﬂvik Ödülü, Eczac›l›k Fakültesi ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Bengi Uslu’ya; Hizmet Ödülü
de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin merhum
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cahit Talas’a verildi.
Talas’›n ödülünü yak›n› Sevim Kontaﬂ ald›.
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Etkinlik

‹lahiyat›n Duayenleri,
‹lahiyat Fakültesi’ndeydi
Ü

niversitemiz ‹lahiyat Fakültesi,
duayen ö¤retim üyelerini,
Fakültenin kuruluﬂunun 60. y›l›
nedeniyle 25 Aral›k’ta düzenledi¤i
bir toplant›yla Fakülte’de bir araya
getirdi. Toplant›ya, Rektörümüz Prof.
Dr. Cemal Talu¤ ile kendileri de
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi mensubu olan Devlet
Bakan› Mehmet Ayd›n ve eski bakan
Sait Yaz›c›o¤lu da kat›ld›.

“Türkiye’de ‹z B›rakt›lar”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤ konuﬂmas›nda, ‹lahiyat
Fakültesi’nin 60 y›l›na tan›kl›k eden,
bu 60 y›lda izi olan bütün insanlara
ﬂükranlar›n› sundu¤unu kaydetti.
Ankara Üniversitesi’nin,
Cumhuriyetin kurdu¤u ilk üniversite
oldu¤unu ancak ‹lahiyat
Fakültesi’nin de Ankara
Üniversitesi’nin kurdu¤u ilk Fakülte
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, bir
fakültenin büyüklü¤ünün en önemli
göstergelerinden birinin,
mezunlar›n›n insanl›¤a verdikleri
de¤erler oldu¤unu söyledi. Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin,
bu konuda kalitesini kan›tlad›¤›n›,
mezunlar›n›n Türkiye’de iz
b›rakt›¤›n› belirtti.

“‹L‹TAM’dan 1 Milyon TL
Kazand›k”
‹lahiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Nesimi Yaz›c›, Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nin
bugünkü durumuna gelmesinde çok
de¤erli mensuplar›n›n önemli
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katk›lar› bulundu¤unu söyledi.
"Onlar olmasayd› biz bugün bu
seviyede olamazd›k. Onlar› ﬂükran
duygular›yla an›yor ve anmaya
devam edece¤iz" diyen Prof. Dr.
Yaz›c›, bugün itibar›yla 1773 lisans
ö¤rencileri oldu¤unu, bunun içinde
K›rg›z›stan Osh ‹lahiyat Fakültesi
ö¤rencisi olup e¤itimlerinin bir
bölümünü Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi’nde sürdüren
ö¤rencilerin bulunmad›¤›n› kaydetti.
‹lahiyat Lisans Tamamlama Program›
‹L‹TAM hakk›nda da bilgi veren
Prof. Dr. Yaz›c›, bu program
sayesinde Fakülte’nin bir milyon TL
kazanc›n›n oldu¤unu, bu parayla
Fakülte kütüphanesine bir defada 200
bin liral›k kitap ald›klar›n›, ö¤retim
elemanlar›na da dizüstü bilgisayar
verdiklerini söyledi. Kalan 600 bin
lirayla da s›n›flar› modern e¤itim
olanaklar›yla donatmay›
planlad›klar›n› söyledi.
Toplant›da, Fakültenin duayen
ö¤retim üyeleri "‹lahiyat Fakültesinin
Kuruluﬂ ve Geliﬂim Süreci" baﬂl›kl›
oturumda ö¤rencilere k›sa mesajlar
verdiler. Devlet Bakan› Prof. Dr.
Mehmet Ayd›n, Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi’nin, Türkiye için
bir ayna oldu¤unu söyledi. Bu
fakültenin tarihinin yaz›lmas›
gerekti¤ini, hocalar kendi hayatlar›n›
yazamadan vefat ettiyse,
ö¤rencilerinin, onlar› yazmas›
gerekti¤ini, çünkü hocalar›n tarihi
olmadan kurumun tarihinin
olamayaca¤›n› vurgulad›.

Eski bakanlardan Prof. Dr. M.
Sait Yaz›c›o¤lu da dünyan›n h›zla
de¤iﬂti¤ini, dini terminolojiyi gözden
geçirmenin zorunlu oldu¤unu
kaydetti.
Prof. Dr. M. Said Hatipo¤lu ise
kendi ö¤rencilik y›llar›nda
s›n›flar›n›n 17 kiﬂiden oluﬂtu¤unu,
oysa ﬂimdi yaklaﬂ›k 1700 ö¤renci
oldu¤unu belirtti.
Prof. Dr. Beyza Bilgin de din
e¤itimi alan›ndaki ilk profesör
oldu¤unu, bölümlerinin önceki ad›n›n
pedagoji oldu¤unu bu yüzden de
erkek ö¤rencilerin ilk zamanlar bunu
çocuk e¤itimi sand›¤› için tercih
etmediklerini dile getirdi.
Eski Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Dr.
Lütfi Do¤an ise dünyada din
e¤itimine çok önem verildi¤ini,
Türkiye’de okullarda din dersleri
verilmesine karﬂ› ç›kanlar›n, dünyada
yap›lan iﬂleri görmeleri gerekti¤ini
kaydetti.
Prof. Dr. Cihat Tunç ise 195657’de 80 kiﬂinin Fakülteye kay›t
yapt›rd›¤›n› ancak derslere 50 kadar
ö¤rencinin kat›ld›¤›n› söyledi.
Doç. Dr. Esat K›l›çer, önce
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
okudu¤unu, ikinci s›n›fta ‹lahiyat
Fakültesi aç›l›nca buraya geçti¤ini ve
Fakültenin "1" numaral› mezunu
oldu¤unu kaydetti.
Prof. Dr. Cemal Muhtar da
Kerkük lisesinde Arapça hocas›yken
1958 y›l›nda ‹lahiyat Fakültesi’ne
geldi¤ini, burada görev alman›n
büyük gurur verdi¤ini söyledi.

Türk Patent Enstitüsü’nün
Olanaklar›ndan
Ücretsiz Yararlanaca¤›z
A

nkara Üniversitesi ile Türk
Patent Enstitüsü aras›nda
imzalanan protokol ile Üniversitemiz
Bilimsel Araﬂt›rma Proje Ofisi
‹novasyon Birimi bünyesinde "Patent
Destek Bölümü" aç›ld›.

Araﬂt›rmac›lara yard›mc›
olunacak
Ankara Üniversitesi akademik
personel ve ö¤rencilerinin, araﬂt›rma
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
yönlendirmek, patent, faydal› model
ve endüstriyel tasar›m baﬂvuru
süreçlerinde yard›mc› olmak, s›nai
mülkiyet haklar› konusunda
bilgilendirilmelerini sa¤lamak, ulusal
ve uluslararas› her türlü bilgi ve
doküman› kullan›mlar›na açmak
amac›yla kurulan Patent Destek
Bölümü’nün araﬂt›rmac›lara büyük
katk› sa¤lamas› bekleniyor. Patent
Destek Bölümü sayesinde
araﬂt›rmac›lar›m›z Türk Patent
Enstitüsü’nün olanaklar›ndan ücretsiz
yararlanabilecek.

Patent araﬂt›rmas› da
yap›lacak
Patent Destek Bölümü’nün,
Ankara Üniversitesi mensuplar›n›n
mevcut bilimsel çal›ﬂmalar›n›n
patente dönüﬂtürülerek, KOB‹’lerin
ve sanayicinin yarar›na sunulmas›,
üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin
geliﬂtirilmesi ve yeniliklerin
belgelenerek korunmas›na yararl›
olmas› bekleniyor. Birimin ayr›ca,
patent araﬂt›rmas› yap›larak
dünyadaki mevcut teknolojilere
eriﬂilmesinde, Ar-ge çal›ﬂmalar›n›n

yönlendirilmesinde teknoloji transferi
ve lisanslama gibi pek çok alanda
katk› sa¤lamas› planlan›yor.

“Kazan›mlar›n korunmas›
önemli konu”
Rektörlükte 18 Aral›k 2009
tarihinde yap›lan imza töreninde bir
konuﬂma yapan Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, ‹nsan
Haklar› Beyannamesi’nin 27.
maddesine at›fta bulunarak, herkesin
yaratt›¤› bilim, edebiyat, sanat
eserlerinden do¤an maddi manevi
kazan›mlar›n›n korunmas›n›n önemli
bir konu oldu¤unu söyledi.

“Araﬂt›rma Üniversitesiyiz”
Ülkemizin son y›llarda patent
konusunda çok geliﬂme kaydetti¤ini
ancak bunda üniversitelerin
katk›s›n›n yeterli olmad›¤›n› belirten
Prof. Dr. Talu¤, Ankara
Üniversitesi’nin bir araﬂt›rma
üniversitesi oldu¤unu ancak
toplumsal de¤er yaratma konusunda
çok duyarl› olunmad›¤›n›
kaydederek, Bilimsel Araﬂt›rma Proje
Ofisi bünyesinde böyle bir ortam›n
yarat›lmas›n›n patent konusuna
büyük katk›lar yapaca¤›na
inand›klar›n› belirtti. “Bu iﬂi eksiksiz
yapmak ve önde olmak zorunday›z”

diyen Prof. Dr. Talu¤, yenilikçi ve
yarat›c› olmak zorunda oldu¤umuzu,
yenilikçilik ve yarat›c›l›¤›n da ancak
uygun koﬂullar sa¤lan›rsa
gerçekleﬂece¤ini sözlerine ekledi.

“Patent baﬂvurular› düﬂük”
Türk Patent Enstitüsü Baﬂkan›
Prof. Dr. Habip Asan da fikri ürünü
olan kiﬂi TPE’ye gelmekle asl›nda
toplumla bir sözleﬂme yapt›¤›n› ve
bu kiﬂiye belli bir süre haklar
verildi¤ini söyledi. Üniversitelerin
yapt›¤› patent baﬂvurular›n›n düﬂük
oldu¤unu ancak son y›llarda yüzde
16’l›k bir art›ﬂ oldu¤unu da anlatan
Prof. Dr. Asan, bunun mutlaka
artt›r›lmas› gerekti¤ini kaydetti.
Üniversitelerde yap›lmas› gerekenin,
önce patent, daha sonra da yay›n
olmas› gerekti¤ini belirten Prof. Dr.
Asan, önce yay›n yap›ld›¤› zaman
patente baﬂvurma olana¤›n›n ortadan
kalkt›¤›n› belirterek, bunun nas›l
yap›laca¤›n› ö¤rettiklerini dile
getirdi. Güney Kore’de y›lda 200 bin
patent baﬂvurusu olmas›na ra¤men,
Türkiye’de 10 bin civar›nda baﬂvuru
yap›ld›¤›n› da belirten Prof. Dr. Asan,
ancak 10 y›l önce Kore’nin
durumunun Türkiye’den daha geride
oldu¤unu, onun için çok umutlu
olduklar›n› da kaydetti.
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Araﬂt›rma

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Aç›klad›:

Bilgisayarl› Tomografi

Kanser Yap›yor mu?
B

ilgisayarl› Tomografi (BT)
incelemelerinde hastalara
uygulanan radyasyon dozlar› ile ilgili
olarak uluslararas› kamuoyunun
gündeminde olan baz› hususlar son
zamanlarda Ülkemizde de
tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Ankara
Üniversitesi Nükleer Bilimler
Enstitüsü, bu konuda e¤itim ve
araﬂt›rma yapan bir kuruluﬂ olarak,
“Bilgisayarl› Tomografide hastalar›n
ald›klar› radyasyonla” ilgili olarak
gerek bu sahada çal›ﬂanlar›, gerekse
toplumumuzu bilgilendirmek
amac›yla bir aç›klama yapt›.
Radyasyonun insan sa¤l›¤›nda
kullan›lmas›n›n gittikçe artt›¤› ve
bilgisayarl› tomografi
incelemelerinin, hastalar›n en fazla
radyasyondan etkilendikleri
incelemelerin baﬂ›nda geldi¤i
belirtilen aç›klamada, “Ancak
hastal›¤›n tan›s› için hekim
taraf›ndan gerekli görülmesi
durumunda yap›lacak bir BT
incelemesinde al›nacak radyasyonun
olas› riski di¤er riskler yan›nda ihmal
edilecek kadar azd›r” denildi.
Aç›klamada ﬂu görüﬂlere yer
verildi:
“Tan›sal incelemelerde al›nan
radyasyon dozlar›n›n insan sa¤l›¤›na
etkisi, kanser olas›l›¤›n›n art›ﬂ› olarak
ifade edilmektedir, örnek vermek
gerekirse;
Tek bir akci¤er film çekiminde,
hasta dozlar›ndaki de¤iﬂimi dikkate
alarak, bu tetkiki yapt›ran yaklaﬂ›k
1 milyon kiﬂiden bir ya da 2’sinin,
di¤er nedenlerden oluﬂan kanser
riskine ilave olarak, bu incelemede
al›nan radyasyon nedeni ile kanser
olma olas›l›¤› vard›r. ‹ncelemede
kullan›lan radyasyon miktar›n›n
art›ﬂ›na ba¤l› olarak bu olas›l›k
tomografik incelemelerde 2000
kiﬂiden bir kiﬂiye yükselmektedir
(10 mSv etkin dose durumunda).
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Ancak bu noktada kanser ile ilgili
olarak aﬂa¤›daki hususlar›
belirtmekte yarar vard›r;
• Halen kiﬂilerin yaﬂamlar›
boyunca çeﬂitli nedenlerle kansere
yakalanma oranlar› yaklaﬂ›k %40’d›r
(yani 100 kiﬂide 40 kiﬂi)
• Kansere yakalananlar›n da
yaklaﬂ›k yar›s› (20 kiﬂi) bu hastal›k
nedeniyle hayatlar›n› kaybetmektedir.
Görüldü¤ü gibi radyasyon nedeni
ile ortaya ç›kabilecek ölümcül kanser
riski, di¤er nedenlere ba¤l› olarak
meydana gelen risklere göre çok
küçüktür. Nitekim, 250 mSv
alt›ndaki radyasyon dozlar›nda insan
sa¤l›¤›na zararl› etkilerini
kan›tlayacak hiçbir bilimsel veri
yoktur. Ayr›ca, yukar›da verilen risk
de¤erleri yüksek radyasyon
dozlar›nda elde edilen sonuçlardan
hesaplama yoluyla ç›kar›lan
rakamlard›r. Radyasyonun bu küçük
riski belirtilirken, do¤al nedenlerin
katk›lar›n›n da ifade edilmesi
gerekmektedir. Örne¤in 100.000
kiﬂinin tomografik bir incelemeyi

“Tan›sal incelemede
al›nan radyasyon
nedeni ile ortaya
ç›kabilecek ölümcül
kanser riski, di¤er
nedenlere ba¤l› olarak
meydana gelen
risklere göre çok
küçüktür”

(her incelemede 10 mSv etkin doz
ald›¤› kabulü ile) her y›l, 40 yaﬂ›ndan
70 yaﬂ›na kadar yapt›rd›¤›n›
varsayal›m; Radyasyona ba¤l› kanser
sonucunda 1300 kiﬂinin ölme
ihtimali vard›r. Ancak bu toplumda
di¤er nedenlerden ortaya ç›kan
kanser nedeniyle yaklaﬂ›k 20.000
kiﬂinin hayat›n› kaybetmesi
beklenmektedir.

“Tan›sal incelemelerden
al›nan radyasyon dozlar›n›n
riskleri son derece küçük”
Son zamanlarda baz› yay›nlar,
BT’de al›nan dozlara karﬂ›l›k gelen
kanser risklerini geniﬂ bir
popülasyona uyarlayarak büyük
rakamlarla vermektedirler. Örne¤in
ABD’de gerçekleﬂtirilen bir
araﬂt›rmada, 2007 y›l›nda yap›lan 72
milyon BT incelemesinin sonucunda
ileri y›llarda 29.000 ilave kanser
vakas›n›n ortaya ç›kaca¤› ve yaklaﬂ›k
21.000 kiﬂinin hayat›n› kaybedece¤i
(do¤al kanser ölümlerine ilave
olarak) öne sürülmüﬂtür. Rakamlar›n

“Baz› cihazlar yanl›ﬂ
büyüklükleri ilk bak›ﬂta BT’yi
korkulur bir teknik olarak ortaya
kullan›l›yor”
ç›karmaktad›r. Unutulmamal›d›r ki,
Ancak, bir çok hastan›n
bu 72 milyon kiﬂiden zaten yaklaﬂ›k
tomografi sisteminin hatal›
30 milyonu bir baﬂka nedenle
kullan›lmas› ve/veya kalibrasyon
kansere yakalanacak ve yaklaﬂ›k 15
problemi nedeni ile gere¤inden çok
milyonu hayat›n› kaybedecektir.
daha fazla radyasyona maruz
Ayn› mant›ktan hareket ederek,
kald›¤›na da dikkati çekmek gerekir.
Ülkemizde önümüzdeki y›llarda, her
Gene ABD’de 200’den fazla hastan›n
gün iç içe yaﬂad›¤›m›z do¤al
beyin tomografi incelemesinde,
radyasyon nedeni ile (yöreye ba¤l›
cihazlar›n yüksek radyasyon dozu
olarak y›lda 2-3 mSv) 5000-6000
vermesi nedeni ile normalden 8 kat
kiﬂinin ölece¤i söylenebilir (BT
daha fazla radyasyon ald›klar› ve
incelemesi yapt›rmam›ﬂ nüfus kabaca
baz› hastalarda saç
dikkate al›narak) ancak,
dökülmelerinin ortaya
70 milyon nüfustan
ç›kt›¤› geçen
“BT, birçok
yaklaﬂ›k 15 milyon
haftalarda rapor
›s›nda edilmiﬂtir. Güncel
vatandaﬂ›m›z›n tüm
hastal›¤›n tan
yaﬂamlar› boyunca baﬂka vazgeçilemez bir
literatürde farkl›
nedenlerden kansere
merkezlerde bulunan
teknik.”
yakalan›p öleceklerini de
tomografi
ifade etmemiz gerekir.
sistemlerinde yap›lan ayn› klinik
Baﬂta sigara olmak üzere günlük
incelemelerde (örne¤in beyin
hayat›n di¤er riskleri ile
tetkikleri) 13 kat, farkl›
k›yasland›¤›nda, tan›sal
incelemelerde ise 6-22 kat doz
incelemelerden al›nan radyasyon
farkl›l›klar›n›n oldu¤u
dozlar›n›n risklerinin son derece
belirtilmektedir. Di¤er taraftan
küçük oldu¤unu belirtmekte yarar
kardiyak amaçl› ve çok fazl› bat›n
vard›r. Di¤er taraftan radyasyon
incelemelerinde yüksek hasta dozlar›
nedeni ile oluﬂan kanserin klinik
ortaya ç›kabilmektedir; beyin
süreci di¤er kanserlerle ayn›d›r ve bir
incelemesi yapt›ran 40 yaﬂ
kiﬂinin ölüm nedeninin radyasyondan
han›mlarda kanser riski 1:8100’ken
m› yoksa di¤er do¤al nedenlerden mi
bu oran BT koroner anjiyoda 1:270’e
kaynakland›¤›n›n bilinmesi mümkün
kadar yükselebilmektedir.
de¤ildir.
BT’nin birçok hastal›¤›n tan›s›nda

vazgeçilemez bir teknik oldu¤unun
unutulmamas› gerekir. Radyasyon
korkusu nedeni ile radyasyonun
zorunlu olarak kullan›laca¤› bir
incelemenin yap›lmamas› sonucu
hastal›k teﬂhisinin engellenmesinin
çok daha vahim problemleri ortaya
ç›karaca¤› ﬂüphesizdir.
Ancak hasta dozlar›n›n
azalt›lmas›nda aﬂa¤›daki hususlar›n
göz önüne al›nmas› gereklidir.
- ‹ncelemenin yap›lmas›nda
medikal gereklili¤in olmas›,
iyonlaﬂt›r›c› radyasyonun
kullan›lmad›¤› alternatif tekniklerin
(Magnetik rezonans, Ultrason
görüntüleme gibi) katk›lar›n›n yeterli
olmamas›.
- ‹ncelemenin yap›laca¤›
tomografi sisteminin gerekli e¤itimi
alm›ﬂ radyolog ve teknisyenler
taraf›ndan kullan›lmas›.
- Kuruluﬂun Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu taraf›ndan
lisanslanm›ﬂ olmas›.
- Sistemde ‘optimum görüntü
kalitesinin minimum radyasyon
dozunda’ elde edilmesini sa¤layacak
kalite kontrolü, kalibrasyon ve
dozimetrik ölçümlerin bu konunun
uzman› olan medikal fizikçiler
taraf›ndan yap›lmas›.
- Çocuk hastalar için ilave
korunma ve ›ﬂ›nlama protokollerinin
kullan›lmas›.
- Taraman›n yap›laca¤› vücut
bölgelerinin minimumda tutulmas›.
- Peﬂ peﬂe taramalardan
sak›n›lmas›.
- Sistem taraf›ndan verilen doz
optimizasyon tekniklerinin
kullan›lmas›”.
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler
Enstitüsü’nden yap›lan aç›klamada
ayr›ca, Enstitünün, radyasyonun
sa¤l›kta kullan›lmas›nda ça¤daﬂ
e¤itim ve bilimsel araﬂt›rma
etkinliklerini sürdürürken, halk›m›z›
bilgilendirme hizmetini de bir vizyon
olarak benimsedi¤i kaydedildi.
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Araﬂt›rma

“ Her Dört Çocuktan Biri
Yoksulluk S›n›r›n›n Alt›nda Yaﬂ›yor”

Ü

bak›ld›¤›nda, alt› yaﬂ›n alt›ndaki
gerekti¤ini ortaya koymaktad›r” dedi.
çocuklarda yoksulluk oran›n›n yüzde
Araﬂt›rmayla, AB ülkelerinde aile
22.3 oldu¤u kaydedildi. Doç. Dr.
ve çocu¤a yönelik olarak kiﬂi baﬂ›na
Hakan Y›lmaz, ülkemizde her dört
516 Avro harcan›rken, Türkiye’de bu
çocuktan birinin yoksulluk s›n›r›n›n
tutar›n 62 Avro oldu¤u belirlendi.
alt›nda yaﬂad›¤›n›, çocuk yoksullu¤u
Son bir y›lda yaﬂanan ekonomik
oran›n›n, k›r’da yüzde 43.9’a kadar
krizin çocuklara etkisinin de
ç›kt›¤›n›, neredeyse her iki çocuktan
incelendi¤i araﬂt›rmada, Türkiye’de
birinin k›r’da yoksulluk s›n›r›n›n
2009 y›l›nda iﬂsiz say›s›n›n geçen
alt›nda yaﬂad›¤›n›
y›la göre bir milyon kiﬂi
belirtti. Çocuk
artt›¤›, bu say›n›n di¤er
“Türkiye’de,
yoksullu¤unun, iç
n ekonomik faaliyetlerle
la
o
l›
›t
›s
k
ça
k
göçle birlikte
birlikte iki milyona
oldu
kentlerde de h›zla
yaklaﬂt›¤›, bunun
sosyal koruma
k anlam›n›n da krizin, 0-5
ﬂ›
la
k
a
y
artmaya baﬂlad›¤›n›n
in
in
bütçes
›lara yaﬂ grubunda yer alan en
belirlendi¤i
yüzde 80’i yaﬂl
araﬂt›rmada, 2006
az 300 bin çocu¤un ilave
ayr›l›rken,
y›l›nda yoksul
olarak yoksulluk riski ile
ra ayr›lan
la
k
cu
ço
çocuklar›n yüzde 65’i
karﬂ› karﬂ›ya kalmas›
ört
pay›n binde d
k›r’da, yüzde 35’i
oldu¤u ifade edildi. 14
ndi.” yaﬂ ve alt› olarak
kentlerde yaﬂarken, son
oldu¤u belirle
araﬂt›rmalarla, toplam
al›nd›¤›nda bu say›n›n
yoksul çocuklar›n yüzde 49’unun
700 bine yaklaﬂt›¤› kaydedildi. Kriz
kentlerde yaﬂamaya baﬂlad›¤› da
döneminde bu tespitin önem taﬂ›d›¤›
tespit edildi. Doç. Dr. Y›lmaz, “Tüm
belirtilerek, kamunun sosyal
bu göstergeler bize özellikle okul
politikalar› ve bunun yans›mas› olan
öncesi yaﬂ grubunda olan çocuklarda
bütçeleri, de¤iﬂen yeni koﬂullara göre
yoksullu¤un yayg›n oldu¤unu ve
yeniden gözden geçirmesinin
kamunun baﬂta e¤itim, sa¤l›k ve
gerekti¤i kaydedildi. Baﬂta
sosyal korumaya yönelik
üniversiteler olmak üzere kamu
politikalar›nda önceli¤in neden bu
kurumlar›n›n ve sivil toplum
yaﬂ grubuna yönelik olmas›
örgütlerinin inisiyatif geliﬂtirmesi ve
konuya sahiplenmeyi artt›racak
politika önerileri geliﬂtirmesinin
önem taﬂ›d›¤› vurguland›.
Doç. Dr. Hakan Y›lmaz, projeyle
ilgili ﬂunlar› söyledi:
“Çocuklar bir ülkenin en önemli
varl›klar›d›r. Önemli olan, insan
gücümüzün temel kayna¤› olan bu
varl›klara sa¤l›kl› bir sosyal çevre
Maliye Bölümü Odas› Aç›ld›
içinde iyi bir e¤itim ve sa¤l›k hizmeti
Proje kapsam›nda, UNICEF’in destekleriyle oluﬂturulan Maliye
vermektir. Bu çerçevede, kamusal
Bölümü Odas›, 23 Aral›k 2009 tarihinde Rektör Prof. Dr. Cemal Talu¤,
politikalarla geliﬂtirilecek olan çocuk
Unicef Türkiye Temsilcisi Reza Hossain, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
odakl› programlar, ülkenin ekonomik
Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Dr. ‹smail Bar›ﬂ, ö¤retim elemanlar› ve
ve sosyal varl›k düzeyinin
ö¤rencilerin kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.
geliﬂmesine önemli katk›larda
Rektör Prof. Dr. Talu¤ çocuk yoksullaﬂmas›n›n en fazla görüldü¤ü
bulunacakt›r. Etkin bir ﬂekilde
alan›n k›rsal kesim oldu¤unu, benzer projeleri daha fazla yapmak
uygulanacak bu programlar, yaﬂam
gerekti¤ini belirtti. Di¤er fakültelerimizin de Unicef’le birlikte topluma
süresinin ve kalitesinin artmas›,
hizmet eden projelere imza atmalar›n› istedi.
verimlilik ve etkinli¤in sa¤lanmas›
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Celal Göle, bir dönem
ile hem sosyal uyum ve bar›ﬂ hem de
Fakülte’de Maliye Bölümü’nün çok geride kald›¤›n› hatta doktora
ekonomik kalk›nmay›
program› yürütemedi¤ini ancak son y›llarda genç ö¤retim elemanlar›n›n
güçlendirecektir.”
gayretleriyle eski günlerine döndü¤ünü söyledi.

niversitemiz Kurumsal Geliﬂim
Koordinatörü ve ayn› zamanda
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Hakan Y›lmaz’›n yönetiminde
yürütülen “Türkiye’de Sosyal
Harcamalar›n Gözden Geçirilmesi ve
Çocu¤a Yönelik Bütçeleme Projesi”,
ekonomik kriz nedeniyle son bir
y›lda en az 300 bin çocu¤un daha
yoksulluk riski ile karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›n› ortaya ç›kard›.
UNICEF’le ortak olarak yaklaﬂ›k
yedi ayd›r yürütülen ve Türkiye’de
sosyal harcamalara yönelik olarak
kamu harcamalar› yönetimi
reformuna dair bir anlay›ﬂ
geliﬂtirmeyi, bu reforma hizmet
edebilecek veri ve kapasite
oluﬂturmay›, çocuk yoksullu¤uyla
daha iyi mücadele edebilmek için
politika araçlar› geliﬂtirmeyi
hedefleyen Proje kapsam›nda yap›lan
çal›ﬂmalarda, AB standartlar›na göre
Türkiye’de yoksulluk oran›n›n yüzde
20’nin üzerine ç›kt›¤› ve toplam
yoksullar›n yüzde 60’›n›n da e¤itim
ça¤›ndaki nüfustan oluﬂtu¤u
belirlendi. Ayr›ca yoksullu¤un, alt›
yaﬂ›n alt›ndaki çocuklarda çok daha
belirgin bir ﬂekilde yüksek ç›kt›¤›,
Türkiye geneli aç›s›ndan
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Avrupa ve Türkiye’deki Su Ürünleri Araﬂt›rmac›lar›na

Yaﬂam Boyu E¤itim Verecekler

A

nkara Üniversitesi’nin,
Leonardo da Vinci ‘Yenilik
Transferi’ projesi kapsam›nda
haz›rlad›¤› ‘Vocational AqualabsVocational Generic Skills for
Researchers’ baﬂl›kl› proje, 2009
ça¤r› döneminde desteklenmeye hak
kazand›. Proje, AB Leonardo
program›na Türkiye’nin fiilen
kat›ld›¤› 2004 y›l›ndan itibaren
Üniversitemizin destek hakk› elde
eden ilk Yenilik Transferi projesi
olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Koordinatörlü¤ünü Prof. Dr. Hijran
Yavuzcan’›n yapt›¤› projede,
AQUATT (‹rlanda), University of
Aberdeen (‹ngiltere), AQUARK
(Yunanistan), Stirling University
(‹ngiltere) ve Innovamar (‹spanya)
olmak üzere alt› da ortak yer al›yor.
Proje, temel anlamda su ürünleri
konusunda çal›ﬂan tüm seviyelerdeki
araﬂt›rmac›lar›n, ‘Yaﬂamboyu
Ö¤renme’ anlay›ﬂ› çerçevesinde h›zla
geliﬂen e¤itim sistemi ve koﬂullar›na
uyum sa¤lamas›n› kolaylaﬂt›rmay›
hedefliyor. Bu ba¤lamda, su ürünleri
yetiﬂtiricili¤i alan›ndaki
araﬂt›rmac›lar›n, kariyer yapma
yolunda sürekli ve profesyonel
geliﬂim içinde olmalar›, sektörle
araﬂt›rmac›lar›n ba¤lant›s›n›n
art›r›lmas› ve Avrupa’da
sürdürülebilir su ürünleri üretimi için
sektöre bilgi ak›ﬂ›n›n art›r›lmas›
konular›na ›ﬂ›k tutulacak. Ortakl›¤›n
oluﬂturulmas›nda, deneyimi olan
ülkeler dikkate al›nd›. Proje yönetim
sorumlulu¤u ise tamam›yla Ankara
Üniversitesi’ne ait.
Prof. Dr. Hijran Yavuzcan,
projeyle ilgili olarak ﬂunlar› söyledi:

“Vocational Aqualabs’›n
sonuçlar›n› ve katk›lar›n› transfer
etti¤i iki projeden ilki, WAVE
(Working in Aquaculture Validation
of Experience) AQUATT’nin
koordinatörlü¤ünde 10 farkl› AB
üyesi ülke ile gerçekleﬂtirdi¤i baﬂar›l›
bir LdV projesidir. WAVE
projesinde, ﬂeffaf ve tan›nabilir
düzeyde bir yeterlilikler listesi
oluﬂturulmuﬂtur ki Avrupa Nitelikler
Çerçevesi (EQF) bak›m›ndan
yeterliliklerin tan›nmas› ve
akreditasyonu önemlidir. Transfer
edilen ikinci proje VALLA
(Validation of All Lifelong Learning
in Aquaculture) ise bir EQF
projesidir. Bu proje yeterlili¤e dayal›
ö¤renme ç›kt›lar›n›n ve k›sa süreli
e¤itimlerin nas›l akredite edilece¤i
üzerinedir. Vocational Aqualabs ile
bu iki projenin ç›kt›lar›
yayg›nlaﬂt›r›larak, su ürünleri
endüstrisinin de kat›l›m› ile su
ürünleri alan›ndaki araﬂt›rmac›lar için
tan›mlanacakt›r.

Gerçek ‹htiyaçlar
Saptanacak
Avrupa su ürünleri sektörü, çok
Projenin resmi baﬂlang›ç toplant›s›
proje koordinatörü ülke olarak Ankara
Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde
17-18 Aral›k 2009 tarihinde
Ankara’da yap›ld›. Toplant›da,
Rektör Dan›ﬂman› Prof. Dr. ‹smail
Yalç›n ve Prof. Dr. Hijran Yavuzcan
taraf›ndan Ankara Üniversitesi
tan›t›l›rken her bir partner de kendi
kurumuyla ilgili sunuﬂ yapt›, ard›ndan
proje üzerinde çal›ﬂ›ld›.

h›zl› geliﬂen, yeniliklere aç›k ve
baﬂar›l› bir sektördür. Baﬂar›
temelinde pratik ve teorik bilginin
ortak yans›mas› bulunmaktad›r. Bu
nedenle, projede, hem teorik hem de
pratik aç›dan, meydana gelen h›zl›
de¤iﬂimlere çabuk reaksiyon
verebilecek belirli yeterliliklere sahip
ancak sürekli kendini güncelleme
becerisi olan araﬂt›rmac› kavram›n›n
kritik bir olgu oldu¤u dikkate
al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca projede özellikle
endüstri boyutunda sektör
sorunlar›na çözüm getirebilecek
teknolojik geliﬂim perspektifine sahip
araﬂt›rmac›lar›n geliﬂimi
önemsenmiﬂtir. Proje kapsam›nda ele
al›nan araﬂt›rmac› kavram›, her yaﬂ
ve seviyedeki araﬂt›rmac›y›
kapsamaktad›r. Proje, araﬂt›rmac› ile
su ürünleri endüstrinin gerçek
ihtiyaçlar›n›n saptanmas›na katk›
sa¤layacakt›r. Araﬂt›rmac›lar›n yan›
s›ra su ürünleri iﬂ piyasas›nda
mesle¤e ait yeterlilik ve becerilerin
ortaya konmas› da projenin etkileri
aras›nda olacakt›r. Üniversitemizin
bu Projesi ile Türkiye, 2001 y›l›nda
Bologna sürecine dahil olan bir ülke
olarak, su ürünleri alan›nda AB
e¤itim reformlar› aç›s›ndan sadece
çal›ﬂ›lan konuya özgü yeterlilikler
de¤il ayn› zamanda jenerik beceriler
aç›s›ndan da (TUNING) bilgi
geçiﬂini uygulayabilecektir. Bologna
sürecinde, yaﬂamboyu ö¤renmede
yüksek ö¤renimin katk›s›
vurgulanmaktad›r (Prag 2001).
Nitekim yaﬂamboyu ö¤renme Ankara
Üniversitesi’nde yüksekö¤retim
aktivitelerinin bir parças› olarak yer
almaktad›r.”
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SÖYLEﬁ‹: MENSUPLARIMIZ

Prof. Dr. ‹brahim Burgu, Üniversitemizin deste¤iyle
KKTC’de aç›lan Veteriner Fakültesi’ni anlatt›...

”Dünyadaki 3. Özel Veteriner Fakültesi”
KKTC’de bir veteriner
fakültesine neden ihtiyaç duyuldu?
KKTC Yak›ndo¤u
Üniversitesi’ndeki T›p, Diﬂ
Hekimli¤i, Eczac›l›k ve Sa¤l›k
Bilimleri Fakülteleri geçti¤imiz
y›llarda belirli aﬂamalardan geçerek
kurulmuﬂ. Mevcut rektörleriyle
yapt›¤›m›z görüﬂmede bize ﬂunu
ifade etti. ‘Ben burada bir sa¤l›k
kompleksi oluﬂturmak istiyorum.
Sa¤l›k kompleksinin bütün ayaklar›n›
tamamlayabilmem için veteriner
fakültesinin mutlaka aç›lmas› laz›m’.
Hareket noktas› oydu. Sa¤l›k
kompleksinde veteriner fakülteleri
olmad›¤› taktirde veteriner halk
sa¤l›¤›n›n korunmas› mümkün de¤il.
Oraya kurucu dekan olarak Prof. Dr.
Ömer Memduh Esendal’› gönderdik.
Fakültede e¤itim baﬂlad› m›?
Fiziki yap› olarak veteriner
fakültesinin binalar› henüz yok. Ama
ﬂu anda 19 ö¤renciyle haz›rl›k s›n›f›
olarak e¤itime baﬂlad›. Bizden oraya
gitmesi planlanan hocalar›m›z›
bildirdik. Ekim ay›n›n sonunda oraya
gittik ve orada fakülte ve yönetim
kurulumuzu toplad›k. Aç›l›ﬂ törenine
baﬂta KKTC Baﬂbakan› olmak üzere
milli e¤itim ve sa¤l›k bakanlar›yla
bizim Büyükelçilik yetkililerimiz
kat›ld›. Törende Dekan›m›z ve ben
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birer konuﬂma yaparak
Veteriner E¤itim Kurumlar›
düﬂüncelerimizi anlatt›k.
Birli¤i’nin akreditasyon sürecine
Fakültenin KKTC için önemi
girecek. Bununla ilgili olarak
nedir?
Yak›ndo¤u Üniversitesi’nin Kurucu
Buras› özel bir üniversitede
Rektörüyle ve Avrupa Veteriner
kurulan özel bir veteriner fakültesi.
E¤itim Kurumlar› Birli¤i’nin
Dünyada özel veteriner fakültesi
Baﬂkan›yla görüﬂtük. San›yorum
sadece üç tane var. Bunlardan biri
önümüzdeki y›l oraya bir ziyaret
‹spanya’da, biri Tayland’da, son
yap›lacak ve ilerleyen y›llarda da
olarak biri de KKTC’de kuruldu.
bahsetti¤im akreditasyon aﬂamalar›na
Çünkü özel veteriner fakültesi
girilecek.
kurmak kolay bir
KKTC’de böyle bir
iﬂ de¤il, pahal› bir
fakültenin kurulmuﬂ
“Veteriner Fakülteleri olmas› tabii ki bana göre
yöntem. Bu
olmadan veteriner halk bir ihtiyaçt›. Bu ihtiyac›n
veteriner fakültesi
sa¤l›¤›n›n korunmas›
KKTC Yak›ndo¤u
karﬂ›lanmas›nda da ana
mümkün de¤il.”
Üniversitesi’nde
fakülte olarak Ankara
kurulan di¤er
Üniversitesi Veteriner
fakülteler gibi çok k›sa zamanda
Fakültesi’nin seçilmiﬂ olmas› da çok
geliﬂecek ve büyüyecek. Bunun en
do¤ru bir karar. Çünkü Ankara
canl› örne¤ini de Ankara Üniversitesi
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi’nin
bugüne kadar Türkiye’de aç›lm›ﬂ
desteklemiﬂ oldu¤u Yak›ndo¤u
olan bütün fakültelerin kuruluﬂunda
Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i
bizzat görev alm›ﬂ, ana fakülte
Fakültesi’nde gördük. Kuruluﬂunun
görevini yerine getirmiﬂtir. Özellikle
henüz ikinci y›l›nda, klinikler
benim dekanl›¤›m döneminde böyle
baz›nda akredite olmuﬂ bir fakülte.
bir giriﬂimde bulunulmuﬂ olmas› da
Dolay›s›yla inan›yorum ki en k›sa
benim için ayr› bir önem taﬂ›yor.
zamanda veteriner fakültesi de fiziki
Baﬂar›l› olaca¤›na inan›yorum. Orada
altyap›s›na kavuﬂtuktan sonra h›zl›
göreve baﬂlayan dekan arkadaﬂ›m›z
bir ﬂekilde ilerleyecek ve bizim
da çok deneyimli bir ö¤retim üyesi.
veteriner fakültemizin deste¤iyle o
Özellikle AB’ce kabul edilmiﬂ bir
da yak›n bir gelecekte Avrupa
eksper arkadaﬂ›m›z. Fakültesini en
k›sa zamanda en iyi düzeye
getirecek.
Ankara Üniversitesi oraya
kaç y›l destek verecek?
Üniversitemiz, veteriner
e¤itimini orada oturtuncaya
ve Fakültenin kendi hocalar›
oluﬂuncaya kadar bu
deste¤ini sürdürecek. Önemli
olan, orada altyap›yla birlikte
hoca altyap›s›n› da
oluﬂturmak. Bu, oradaki
olanaklara ve oraya gidecek
ya da d›ﬂardan temin edece¤i
hocalara ba¤l›. Bizim
taahhüdümüz, orada
altyap›y› oluﬂturuncaya kadar
e¤itimi devam ettirmek.

SÖYLEﬁ‹: MEZUNLARIMIZ

Spor Hukukunun Önemli ‹smi Kemal Kapulluo¤lu ile
Ankara Üniversiteli Olmay› Konuﬂtuk...

“ Okurken de ﬁimdi de
Ankara Üniversitesi Bana Güven Veriyor”
Ankara Üniversitesi y›llar› size
neler katt›?
Öyle bir fakülteden mezun olduk
ki, ben kendimi avukat de¤il
hukukçu olarak adland›rmay› tercih
ediyorum. Bu da okulla kurulan bir
ba¤ belki de, okuldan ald›¤›m›z bir
his. Bunu zaman içerisinde çal›ﬂ›rken
fark ediyorsunuz. Bizim e¤itim
sistemimiz k›yaslan›r, çok yetkin
görülür, görülmez belki ama Ankara
90dk. maç seyretmem" dedim. "Peki
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
o zaman bizimle nas›l çal›ﬂacaks›n›z"
kendi ad›ma bizi iyi donatt›¤›n›,
dediler, ben de "futbolcu arad›¤›n›z›
yetiﬂtirdi¤ini düﬂünüyorum. Kiﬂinin
duymam›ﬂt›m, ben avukat
çal›ﬂmas› önemlidir tabi ama altyap›
ar›yorsunuz diye gelmiﬂtim" dedim.
olarak bana verilenin yurtiçinde ve
Bunun üzerine "Avukatl›¤›n›z fena
yurtd›ﬂ›ndaki platformlarda beni çok
görünmüyor" dediler ve ben iﬂe
rahat ettirdi¤ine inan›yorum. Yani bir
baﬂlad›m.
baﬂar›m›z varsa bu temeldeki
Ankara Üniversitesi’nin eski bir
e¤itimin etkin olmas›ndand›r.
ö¤rencisi olarak bugünkü Ankara
Türkiye’nin en tan›nm›ﬂ spor
Üniversitesi hakk›ndaki
hukukçususunuz, bir dönem
izlenimleriniz?
Futbol Federasyonu ikinci
Ankara Üniversitesi farkl› bir
baﬂkanl›¤› da yapt›n›z… Bir
üniversite. Bu tür kurumlar bilimin
hukukçu olarak bu alanda
geliﬂmesi, araﬂt›rma imkan› sa¤lama
uzmanlaﬂmaya nas›l karar
ve gençlerin yetiﬂtirilmesi amac›yla
verdiniz?
kurulur ama baﬂta Hukuk Fakültesi
Ben kendim için spor hukukçusu
olmak üzere Ankara Üniversitesi
tabirini pek kullanm›yorum, bu
devletin donat›lmas› amac›yla da
kendinizi biraz yukarda görmek olur.
kurulmuﬂtur. Ankara küçük bir
Ben futbol hukukundan biraz
kasabadan bugünlere Baﬂkent olarak
anl›yorum, çünkü bunun prati¤inde
geldi. Zaman zaman baz› kurumlar›n
çal›ﬂt›m senelerce. Federasyonda
‹stanbul’a taﬂ›nmas›yla
Baﬂkan Yard›mc›s›
ilgili tart›ﬂmalar oluyor.
olmam›n da sebebi futbol
“Ankara’y›
Ankara’y› Ankara
hukukunda yetiﬂmiﬂ
Ankara yapan
yapan kurumlardan
olmamd›r. Genç bir avukat
kurumlardan en
biri olan, bir tek
olarak iﬂe ihtiyac›m vard›,
vefal› olan›n›n,
Ankara
futbol federasyonu
bizim de en çok
Üniversitesi’nin
rastlant› olarak beni davet
vefa göstermemiz taﬂ›nmayaca¤›na
etti, sonra ben iﬂimi iyi
gereken kurumun eminim.
yapmaya çal›ﬂarak bu
Ankara
Okurken de ﬂimdi de
noktalara geldim.
Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Futbol Federasyonunda
oldu¤una
bana güven veriyor.
görüﬂmeye ça¤r›ld›¤›mda
inan›yorum.”
Ankara Üniversitesi
yöneticilerden biri "Futbol
belli bir seviyenin
oynad›n›z dimi?"diye sordu
alt›na düﬂmeden yoluna devam
oynamad›m dedim, biraz
ediyor. Sadece biraz konvansiyonel
yumuﬂatt›lar, "Ama seversiniz
buldu¤umu söylemek isterim.
dimi?"dediler, "hiç iﬂim olmasa

“Yeni geliﬂen bir dalda ilk
baﬂlayanlardan olursan›z,
o alanda en iyi olmayabilirsiniz
belki ama eski olursunuz.”
Geliﬂmekte olan spor hukuku
alan›nda bayra¤› benim okulum
taﬂ›s›n istedim. Fakültede spor
hukuku dersi var ancak daha fazla
önem verilmesi gerekiyor. ‹nsanlar
spora hala birazc›k oyun taraf›yla
bak›yorlar, halbuki akademisyenlerin
ve bizim gibi uygulamac›lar›n iyi
niyetle bir araya gelerek konunun
uzmanlar›n›n yetiﬂtirilmesi gerekiyor.
Ankara Üniversitesi
Ö¤rencilerine tavsiyeleriniz?
‹lk önce do¤ru yerde olup
olmad›klar›na karar versinler.
Türkiye’de hiçbirimiz maalesef çok
tutarl› tercihlerle üniversiteye
girmiyoruz. Bulunduklar› yerden haz
etmiyorlarsa derhal b›raks›nlar, haz
edecekleri bir ﬂey bulsunlar. Bunun
haricinde de fakülte e¤itimini
s›navlardan geçer not almak olarak
görüyorlarsa yine b›rakmalar›n›
tavsiye ediyorum. Derslerine gelen
hocalar›n›n hala araﬂt›rd›klar›n›,
ö¤rendiklerini, yeni ﬂeyler yaratmaya
çal›ﬂt›klar›n› anlas›nlar. Ö¤renciler
ise sadece eski s›nav sorular›n›
ezberleyerek derslerden geçmeye
çal›ﬂ›yorlar. Hayata böyle
haz›rlan›rlarsa hocalar affediyorlar
ama hayat affetmez.
Ulaﬂmak isterseniz
kemal@kapulluoglu.com
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Araﬂt›rma

Anne-Babalar, Okul Öncesi
Aile E¤itimine ‹htiyaç Duyuyor
A

nkara Üniversitesi Bilimsel
Araﬂt›rma Proje Ofisi
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan desteklenen ve
Prof. Dr. Neriman Aral ve ekibinin
(Prof. Dr. Gülen Baran, Prof. Dr.
Figen Gürsoy, Prof. Dr. Aysel Köksal
Akyol, Doç. Dr. Aynur Bütün Ayhan,
Dr. Müdriye Y›ld›z B›çakç› ve Yard.
Doç. Dr. Serap Erdo¤an) proje
yürütücüsü oldu¤u, okul öncesi
e¤itimden yararlanan, 60-72 ay
aras›nda çocu¤u olan anne-babalara
verilen aile e¤itimi program›n›
de¤erlendirmek amac›yla yürütülen
"Okul Öncesi Dönemde Aile
E¤itimi" projesinde, anne ve
babalar›n e¤itim programlar›na
duyduklar› ihtiyac›n belirlenmesinin
yan› s›ra ilginç sonuçlar da elde
edildi.

Araﬂt›rman›n Ön
Çal›ﬂmas›na 625 Anne-Baba
Dahil Oldu
Üniversitemiz Sa¤l›k Bilimleri
Fakültesi Çocuk Geliﬂimi Bölümü
taraf›ndan yürütülen araﬂt›rma, okul
öncesi dönemde çocu¤u olan annebabalar›n çocuk geliﬂimi ve e¤itimi
konusunda bilgi düzeylerini ve
e¤itim gereksinimlerini belirlemek,
bu do¤rultuda anne-babalara yönelik
e¤itim program› haz›rlamak ve
uygulamak, anne-babalar›n çocuk
geliﬂimi ve e¤itimi alan›ndaki bilgi
düzeylerini artt›rmak, uygulanan
anne baba e¤itim program›n›n
çocuklar›n geliﬂim düzeylerine
etkisini belirlemek amac›yla
yürütüldü.

Bu proje kapsam›nda, ilk aﬂamada
anne babalar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›
belirleyebilmek için yap›lan ön
çal›ﬂma, anas›n›f›na devam eden alt›
yaﬂ›ndaki çocuklar›n anne
babalar›ndan, çal›ﬂmaya gönüllü
olarak kat›lan 625 anne baba
üzerinde gerçekleﬂtirildi.

Anne-Babalar
Eksikliklerinin Bilincinde
Anne babalar›n e¤itim
ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla
gerçekleﬂtirilen ön çal›ﬂmada, alt
sosyoekonomik düzeyde olan anne
babalar›n (% 89) e¤itime daha çok
ihtiyaç duyduklar› ve aile e¤itimine
daha çok kat›lmak istedikleri
belirlendi. Bununla birlikte üst
(%79,7) ve orta (%71,6)
sosyoekonomik düzeyde olan anne

"Anne Babalara Sekiz Hafta Süreyle E¤itim Verildi"
Araﬂt›rmaya kat›lan anne-babalar›n ihtiyaçlar›na yönelik, çocuklar›n
farkl› alanlardaki geliﬂimlerini desteklemek amac›yla e¤itim program›
haz›rland›. Anne Baba E¤itim Program› sekiz hafta süresince haftada bir
gün, bir saat olmak üzere bilgilendirme toplant›lar› ﬂeklinde yürütüldü.
Çocuklar›n›n geliﬂimlerini desteklemelerine yard›mc› olmak amac›yla,
anne babalara; konu ile ilgili broﬂürler da¤›t›ld› ve çocuklar›yla birlikte
evde yapabilecekleri ödevler verildi. Bu çal›ﬂmalara ek olarak anne
babalara davran›ﬂ problemleri, cinsel geliﬂim, anne-baba-çocuk iletiﬂimi ve
disiplin konular› ile ilgili konferanslar sunuldu.
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babalar›n da önemli oranda e¤itime
gereksinimlerinin oldu¤u ve aile
e¤itimine kat›lmak istedikleri
sonucuna ulaﬂ›ld›.
Anne babalar›n aile e¤itimi
program›nda bilgi edinmek
istedikleri öncelikli konular›n
baﬂ›nda; ebeveyn çocuk iletiﬂimi,
biliﬂsel ve dil geliﬂimi, sosyal
duygusal geliﬂimin geldi¤i belirlendi.

Anne Baba E¤itim
Program›, Anne Babalara ve
Çocuklara Önemli Katk›lar
Sa¤lad›
Araﬂt›rma sonucunda özellikle alt
sosyoekonomik düzeyde bulunan
anne babalar›n bilgi düzeylerinde ve
çocuklar›n›n geliﬂim alanlar›nda
önemli farkl›l›klar›n oldu¤u ve
uygulanan aile e¤itimi program›n›n
etkili oldu¤u belirlendi.
Okul öncesi e¤itimden
yararlanamayan çocuklar›n e¤itimi
aç›s›ndan anne-babalara yönelik
e¤itim programlar›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini
vurgulayan Prof. Dr. Neriman Aral
ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›; Türkiye’de
anne-babalara yönelik anne baba
e¤itim programlar›n›n ça¤daﬂ ve
geliﬂmiﬂ toplumlar› oluﬂturacak
çocuklar›n sa¤l›kl› yetiﬂmesinde
önemli oldu¤unu belirttiler.

Etkinlik

Prof. Dr. Mümtaz Soysal’›n
80. Yaﬂ Gününde “Arma¤an”
S

iyasal Bilgiler Fakültesi’nin
unutulmaz hocalar›ndan Prof. Dr.
Mümtaz Soysal’›n 80. yaﬂ›nda,
Mülkiyeliler Birli¤i taraf›ndan
haz›rlanan “Arma¤an”, 28 Aral›k
2009 tarihinde düzenlenen törenle
kendisine sunuldu.
Fakültenin kuruluﬂunun 150. y›l›
etkinlikleri kapsam›nda
ç›kar›lan “Arma¤an”
için düzenlenen
törende bir
konuﬂma yapan
Üniversitemiz
Rektörü Prof.
Dr. Cemal Talu¤,
Prof. Dr. Soysal’›n,
her zaman
ö¤rencilerine çok yak›n
oldu¤unu, Fakültede olmad›¤›
zamanlarda kap›s›na bir not asarak
evinin telefonunu bildirdi¤ini
söyledi. Hoca’n›n, bilgi birikimi,
derin felsefe ve yüksek ahlak› ile
yetkin bir bilim insan› ve siyasetçi
örne¤i oldu¤unu, yaﬂam›nda hep
kararl›, inand›klar›n› savunan biri
olarak öncü oldu¤unu ve ›ﬂ›k
tuttu¤unu kaydetti.
Prof. Dr. Cem Ero¤ul da Prof. Dr.
Soysal’›n, tüm yaﬂam›n›, toplumun
ç›karlar›n› savunmaya adad›¤›n›,
özelleﬂtirmeye karﬂ› kararl› bir
mücadele baﬂlatt›¤›n› söyledi.
Prof. Dr. Soysal’›n, çok görkemli,
iniﬂli ç›k›ﬂl› bir hayat hikayesi
oldu¤unu belirten Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Göle de

Fakülte’de önceki y›llarda,
bir hoca vefat edince onun
an›s›na “Arma¤an” ç›karma
gelene¤i oldu¤unu, art›k bunun
k›r›ld›¤›n›, hocalar emekli olduktan
sonra “Arma¤an” ç›kar›p kendisine
sunman›n gururunu yaﬂad›klar›n›
kaydetti. Prof. Dr. Soysal’›n, tüm
yaﬂam›nda yol gösterici, çok okunan
bir “Mülkiye Aﬂ›¤›” oldu¤unu, bunu
onunla her beraber oldu¤unda
hissetti¤ini, Prof. Dr. Soysal’›n, her
ortamda Mülkiyelilere sahip ç›kt›¤›n›
belirtti. Hocal›ktan zorunlu emekli
olma yaﬂ›n› da eleﬂtiren Prof. Dr.
Göle, bu zorunluluk nedeniyle
emekli hocalardan yeterince
yararlanamad›klar›n›, oysa ayn›
kiﬂilerin çok rahatl›kla 75 yaﬂ›na
kadar ders verebileceklerini
vurgulad›.
Mülkiyeliler Birli¤i Genel
Baﬂkan› Ali Çolak da Prof. Dr.
Soysal’›n, ilkelerin, makamlardan
daha de¤erli oldu¤unu herkese
gösterdi¤ini söyledi.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal da bir
konuﬂma yaparak, bu “Arma¤an” ›n,
bir hoca için tad›labilecek en büyük
zevk oldu¤unu söyledi. Çeﬂitli iﬂlere
girip ç›kt›¤›n› ama en iyisinin
ö¤retmenlik oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Soysal, “Ö¤retmenin sonu yok.
Sürekli yetiﬂtirdi¤iniz insanlar›
görüyorsunuz ve onlarla yeniden
yaﬂ›yorsunuz. Onlar›n düﬂüncelerinde
pay›n›z oldu¤unu görüyorsunuz”
dedi. Ankara Üniversitesi’nin,
“Cumhuriyetin Müeyyidesi” olarak
kuruldu¤unu da anlatan Prof. Dr.
Soysal, ancak baz› üniversitelerde
ikinci cumhuriyet belirtilerinin ortaya
ç›kt›¤›n›, Ankara Üniversitesi’nin
Cumhuriyetçili¤inin, onlar› da bu
çizgiye getirece¤ini anlatt›.
Fakültenin e¤itiminde birinci s›n›ftan
itibaren bölümler olmas›n›n yanl›ﬂ
oldu¤unu da savunan Prof. Dr.
Soysal, en az›ndan iki y›l ortak
dersler olmas›, daha sonra da
uzmanl›k bölümlerine ayr›lmak
gerekti¤ini sözlerine ekledi.

ÖSS’de ‹lk 100’e Giren

Baﬂar›l› Ö¤rencilerimize

Ödül Verdik
2009 ÖSS’de ilk 100'e girerek Ankara Üniversitesini
tercih eden Hukuk Fakültesi Ö¤rencilerinden ‹brahim
Kortan K›l›nç (Türkiye 32.si) ile Merve Sat›ﬂ (Türkiye
52.si) ödüllendirildi.
Üniversitemizin hediyesi olan dizüstü bilgisayarlar
Sa¤l›k, Kültür ve Spor Daire Baﬂkan› Doç. Dr. Güven
Say›lgan taraf›ndan K›l›nç ve Sat›ﬂ’a teslim edildi.
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Bilimsel Etkinlik

BEYAS Çal›ﬂmalar›m›z
Model Oluyor
T

ÜB‹TAK taraf›ndan
desteklenen,
Rektörlü¤ümüz ve
Baﬂbakanl›k Devlet
Arﬂivleri Genel
Müdürlü¤ü katk›lar›yla
Üniversitemizde
uygulamal› olarak
yürütülen “Üniversiteler
‹çin Belge Yönetimi ve
Arﬂiv Sistemi (BEYAS)
Geliﬂtirme Projesi” çal›ﬂmalar›
çerçevesinde ülkemiz üniversiteleri
için belge yönetimi ve arﬂiv sistemi
modelini ve tüm süreçleri içeren
“Üniversiteler ‹çin Belge Yönetimi
ve Arﬂiv Sistemi/‹ﬂlemleri (BEYAS)
El Kitab›” adl› k›lavuz haz›rlanarak
yay›nland›. El Kitab›, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Camal Talu¤
taraf›ndan YÖK Baﬂkan› Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan’a sunuldu.
Ülkemiz üniversitelerinin belge
yönetimi ve arﬂiv sistemi yap›lar›n›
oluﬂturmalar›na k›lavuzluk etmek ve
çal›ﬂmalar›nda kullanmalar›n›
sa¤lamak için Baﬂbakanl›k Devlet
Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan Yüksekö¤retim Kurulu
Baﬂkanl›¤›na iletilen El Kitab› tüm
üniversitelere gönderildi.
Üniversitemiz BEYAS
Koordinatörü Doç. Dr. Fahrettin
Özdemirci çal›ﬂmayla ilgili ﬂunlar›
söyledi:
“Ankara Üniversitesi’nde

uygulamal› olarak yap›lan
çal›ﬂmalardan yola ç›k›larak
haz›rlanan El Kitab›,
yüksekö¤retim kurumlar›nda
belge yönetimi ve arﬂiv
iﬂlemlerinin planl› ve
sistematik bir düzende
oluﬂumunu ve geliﬂimini
hedeflemektedir.
Bu el kitab› belge yönetimi
ve arﬂiv disiplininin
öngördü¤ü asgari uygulamalar›
içermektedir. Üniversiteler daha ileri
düzeyde çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirebilir
ve di¤er kurumlarla paylaﬂabilirler.
Üniversitelerde belge yönetimi ve
arﬂiv sistemi, organizasyon
yap›lar›n›n spesifik özellikleri
ba¤lam›nda yorumlanmal› ve
uygulamaya konulmal›d›r.
Bu el kitab›n›n aç›kça,
üniversitelerde belge yönetimi ve
arﬂiv sistemi için standartlara yönelik
rehberli¤i kapsad›¤›n› belirtmek
gerekir. El kitab› üniversitelerde
belge yönetimi ve arﬂiv sisteminin
geliﬂtirilmesine yönelik politikalar,
süreçler ve uygulamalar öngörmek
yan›nda, üniversiteler içinde bu
türden kontrolleri oluﬂturabilecekleri
oldukça geniﬂ bir çerçeve çizerek
örnek yönergeler ve uygulamalar
vermektedir.
El Kitab›'nda yer alan ve
Üniversitemiz uygulamalar›
çerçevesinde Ankara Üniversitesi

“Ergenlik” Kitab›’na,
TÜBA’dan Ödül

ABD’den Lawrance Steinberg taraf›ndan yaz›lan ve
2007 y›l›nda Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Figen Çok’un editörlü¤ündeki
bir grup taraf›ndan Türkçe çevirisi yay›mlanm›ﬂ olan
“Ergenlik” kitab›, Türkiye Bilimler Akademisi
taraf›ndan “Üniversite ders kitaplar› telif ve çeviri eser
ödülleri” kapsam›nda, “kayda de¤er eser ödülüne” lay›k
görüldü ve ödül töreni 5 Aral›k 2009 tarihinde Hacettepe
Üniversitesi’nde gerçekleﬂti. Rehberlik ve Psikolojik
Dan›ﬂma ve Psikoloji programlar›nda ö¤renim gören
lisans ö¤rencilerince ders kitab› olarak kullan›lan 634
sayfal›k kitap ‹mge Yay›nevi taraf›ndan yay›nland›.
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BEYAS çal›ﬂmalar›n›n Ankara
Üniversitesi personeli taraf›ndan takip
edilebilmesi ve uygulamalar›n
sürdürülmesi için Belge Yönetimi ve
Arﬂiv Sistemi (BEYAS) Koordinasyon
Ofisi Web Sitesi
(http://beyas.ankara.edu.tr) bulunuyor.
Bu sitede yönergeler, iﬂlem k›lavuzlar›,
standart formlar, dosya plan›, duyuru,
haber ve iletiﬂim bilgileri yer al›yor.
Ayr›ca elektronik posta
beyas@ankara.edu.tr ve
beyas@list.ankara.edu.tr ile güncel
geliﬂmeler ve duyurular, liste üyelerine
gönderiliyor, gelen sorular yan›tlan›yor
ve öneriler de¤erlendiriliyor.

Rektörlü¤ü, Baﬂbakanl›k Devlet
Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü ve
Yüksekö¤retim Kurulu
Baﬂkanl›¤›'n›n ortak çal›ﬂmas› ile
haz›rlanan ve 2010 y›l› itibariyle tüm
yüksekö¤retim kurumlar›nda
uygulamaya konulacak olan
"Yüksekö¤retim Üst Kuruluﬂlar› ve
Yüksekö¤retim Kurumlar› Saklama
Süreli Standart Dosya Plan›
(BEYAS-‹K-09)" ile Üniversitemiz
uygulamalar› çerçevesinde
geliﬂtirilen standart formlar, faaliyet
rapor formlar› ve yaz› örnekleri gibi
dokümanlar BEYAS Koordinasyon
Ofisi Web Sitesi
http://beyas.ankara.edu.tr) tüm
üniversitelerin eriﬂimine aç›lm›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›,
çal›ﬂmalar›n› tamamlayana kadar,
di¤er üniversiteler, Ankara
Üniversitesi BEYAS Koordinasyon
Ofisi Web Sitesi'nden k›smi olarak
yararlanabileceklerdir.”
2007 y›l› sonunda baﬂlat›lan
Projenin baﬂar› ile tamamland›¤›n›,
Üniversitemiz BEYAS
uygulamalar›n›n sürdürülece¤ini ve
bu konuda BEYAS Koordinasyon
Ofisi’nin çal›ﬂmalar›na devam
edece¤ini de anlatan Doç. Dr.
Özdemirci, "Üniversiteler ‹çin Belge
Yönetimi ve Arﬂiv Sistemi/‹ﬂlemleri
(BEYAS) El Kitab›"n›n
Üniversitemiz birimlerine de
gönderildi¤ini söyledi.

Dr. Necip Hablemito¤lu’nu And›k
E

vinin önünde u¤rad›¤› silahl›
sald›r› sonucu 18 Aral›k 2002
tarihinde kaybetti¤imiz Dr. Necip
Hablemito¤lu, Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü, Ankara Üniversiteliler
Derne¤i ve Ankara Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi’nin ortaklaﬂa
düzenledi¤i etkinlikle an›ld›.
Rektörlük 100. Y›l Salonu’nda
düzenlenen “Hablemito¤lu ile
Karanl›¤› Yakmak” konulu etkinli¤e,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, Hablemito¤lu ailesi
üyeleri, milletvekilleri,
ö¤retim elemanlar› ve
ö¤renciler kat›ld›.
Etkinlikte bir konuﬂma
yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, öldürülen
cumhuriyet ayd›nlar›
olan K›ﬂlal›,
Hablemito¤lu ve
Aksoy’un Ankara Üniversiteli
oldu¤unu, Ankara Üniversitesi’nin,
Cumhuriyetin en önemli savunma
mekanizmalar›ndan biri oldu¤unu
kaydetti. Ankara Üniversitesi’nin,
Atatürk’ten ald›¤› “Cumhuriyetin
Yapt›r›m›” olma görevini daima
yerine getirdi¤ini, Hablemito¤lu’nu
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü’nde
anmaktan büyük mutluluk

duydu¤unu söyledi. “Necip hoca
aram›zda olmasa da görevini yap›yor.
Ayn› Atatürk gibi. Yaz›lar›yla,
toplumu ayd›nlatma görevini eksiksiz
yerine getiriyor” diyen Prof. Dr.
Talu¤, hiçbir zaman umutsuz
olmamak gerekti¤ini sözlerine ekledi.
Dr. Necip Hablemito¤lu’nun
ö¤rencilerinden Avukat Ersan Bark›n,
Ankara Üniversiteli olman›n gurur
verici oldu¤unu ama daha gurur
verici olan›n ise hepsi de Ankara
Üniversiteli olan, K›ﬂlal›’n›n,
Hablemito¤lu’nun ve Aksoy’un
ö¤rencisi olmak oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin bir ayd›n soyk›r›m› ile
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› savunan
Bark›n, Hablemito¤lu için dört kez
Meclis Araﬂt›rma Önergesi
istenmesine ra¤men hiçbirinin Meclis
gündemine dahi gelmedi¤ini söyledi.

“Unutursak ölürler, onlar ölürse biz
de ölürüz” dedi.
Milletvekili Uluç Gürkan da
ö¤rencilere seslenerek, art›k yeniden
Atatürk’ün ve Hablemito¤lu’nun
aram›za dönmesini beklememek
gerekti¤ini, onlar gibi olmay›, onlar
gibi yaﬂamak ve sorumluluk almay›
bilmek gerekti¤ini söyledi.
Milletvekili Sacit Y›ld›z da Laik
Atatürk Cumhuriyeti’nin sonsuza
kadar devam edece¤ini belirtti.
Anayasa Mahkemesinin önceki
Baﬂkanlar›ndan Yekta Güngör Özden
ise öldürülerek aram›zdan al›nan
ayd›nlar›n Türkiye için büyük kay›p
oldu¤unu, onlar› unutturmamak
gerekti¤ini belirtti. Özden, ülkede iyi
örnekler olursa ülkenin iyiye, kötü
örnekler olursa da kötüye gidece¤ini
kaydetti.

üniversitelerin, ULAKNET
üzerinden telefonla birbirlerini
ücretsiz aramalar›n› sa¤lamak
istediklerini, bu konuda Telekom
yetkilileriyle görüﬂmelerinin
sürdü¤ünü söyledi.
ULAKB‹M Müdür Yard›mc›s› Dr.
Elif Aytek de araﬂt›rmac›lar için y›lda
60 bin makale sa¤lad›klar›n›, teﬂvik

alan yay›n s›ralamas›nda Ankara
Üniversitesi’nin yedinci oldu¤unu
belirtti.
Uzman Yard›mc›s› Ömer
Büyükç›nar ise web of science’de
250 farkl› kategoride bilimsel
araﬂt›rma alan› oldu¤unu, bunlardan
11 bin dergiyi indekslediklerini
kaydetti.

ULAKNET’i
Anlatt›lar

T

ÜB‹TAK’a ba¤l› Ulusal
akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
(ULAKB‹M) yetkilileri, Ulusal
Akademik A¤ (ULAKNET) ile ilgili
son geliﬂmeleri, 9 Aral›k 2009
tarihinde Üniversitemiz Eczac›l›k
Fakültesi Yeﬂil Salon’da
düzenledikleri konferans ile Ankara
Üniversitesi mensuplar›yla
paylaﬂt›lar.
ULAKB‹M Müdürü Prof. Dr.
Cem Saraç, ULAKNET kapasitesinin
ancak yüzde 60-70’ini
doldurduklar›n› söyledi. Prof. Dr.
Saraç, Türkiye’deki tüm
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Ermeni Sorunu, Disiplinleraras›
Yaklaﬂ›mla Ele Al›nd›
niversitemiz T›p Fakültesi
Psikiyatri Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in
baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› Politik Psikoloji
Derne¤i, Ermeni sorununu disiplinler
aras› yönleriyle ele ald›¤› toplant›y›,
25-26 Aral›k 2009 tarihlerinde
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü 100.
Y›l Salonu’nda düzenledi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, dünyan›n her anlamda
h›zland›¤›n›, bu h›z içinde yeni bilim
alanlar› do¤du¤unu, bunlardan
birinin de politik psikoloji oldu¤unu
kaydetti.

Ü

Bunun, siyasal ve toplumsal
olgular› anlay›p yorumlamakta ve d›ﬂ
iliﬂkilerde çok önemli bir araç
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Talu¤, bu
bilim alan›nda bir Ankara
Üniversiteli olan Prof. Dr. Vam›k
Volkan’›n öncülük yapt›¤›n›,
Türkiye’de de bu alan›n öncüsünün
Prof. Dr. Çevik ile eski bakanlardan
Yaﬂar Yak›ﬂ oldu¤unu anlatt›.
Ermeni sorununun, analitik ve
çok disiplinli bir yaklaﬂ›mla ele
al›nd›¤›n› da vurgulayan Prof. Dr.
Talu¤, k›sa süre içinde
Üniversitemizde Ermeni Dili

program›nda doktora program›n›
baﬂlatacaklar›n› da bildirdi.
Prof. Dr. Çevik de ülkemizin d›ﬂ
siyaseti aç›s›ndan çok önemli olan bu
konuyu, de¤iﬂik alanlar›n uzmanlar›
eﬂli¤inde ele ald›klar›n› söyledi.
Ermeni sorununa genellikle tarih
ve diplomasi aç›s›ndan bak›ld›¤›n›
ama disiplinler aras› bakmadan
sorunu çözmenin mümkün
olmad›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Çevik,
kendini dünyaya ma¤dur olarak
tan›tan bir milletin bunu yapmas›n›n
ard›ndaki motivasyonu anlamaya
çal›ﬂacaklar›n› belirtti.

“Ankara’da 20 bin nüfus oldu¤u
dönemlerde, Köln’de 6 bin kiﬂi yaﬂ›yordu”

Ü

niversitemizin yeni kurulan merkezlerinden Ankara Çal›ﬂmalar›
Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi’nin 23 Aral›k 2009 tarihindeki
ikinci toplant›s›nda, Prof. Dr. Özer Ergenç “Ankara Üzerine
Düﬂünmek” konulu bir konferans sundu. Rektörlük 100. Y›l
Salonu’ndaki konferans›n ard›ndan da koleksiyoncu Mehmet Akan,
“1881-1938 Pul ve Kartpostal Sergisi”ni 100. Y›l Salonu Fuayesinde
açt›.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu¤, Ankara’n›n tarihte
de çok önemli rol oynam›ﬂ bir kent oldu¤unu, yaln›z Cumhuriyet
dönemini de¤il, daha eski dönemleri de iyi bilmemiz gerekti¤ini
söyledi. Ankara Üniversitesi’nin, Ankara’n›n üniversitesi oldu¤unu,
Ankara için emek vermenin, Üniversitemizin görevi oldu¤unu
kaydetti.
Prof. Dr. Ergenç, Ankara’n›n günümüzde oldu¤u gibi geçmiﬂte de
çok önemli bir ﬂehir oldu¤unu söyledi. Ankara’n›n önemli bir yönetim
merkezi oldu¤unu, Ankara’da 20 bin nüfus oldu¤u dönemde Köln’de
ancak alt› bin kiﬂinin yaﬂad›¤›n› belirtti. Ticaret yollar› üzerinde
olmas› nedeniyle de dünyadaki geliﬂmelerden sürekli haberdar
oldu¤unu, onun için Mustafa Kemal’e kap›lar›n› açmas›n›n tesadüf
olmad›¤›n› kaydetti.
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Rektörümüz,
Ankara
Atatürk
Lisesi’ndeydi

Ü

niversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, mezun oldu¤u
Ankara Atatürk Lisesi’ni 28 Aral›k
2009 tarihinde ziyaret ederek genç
liselilere kendi yaﬂam öyküsünü ve
yaﬂamda baﬂar›l› olman›n yollar›n›
anlatarak çeﬂitli ö¤ütler verdi.
Çocuklu¤unun, K›z›lay’da geçti¤ini,
önce Sarar ilkokuluna daha sonra da
Ankara Atatürk Lisesi’ne gitti¤ini
söyleyen Prof. Dr. Talu¤, kendi
dönemlerinde Atatürk Lisesi’nin
yaln›zca erkek ö¤rencilere e¤itim
verdi¤ini ve Ankara’n›n en önemli
liselerinin baﬂ›nda geldi¤ini belirtti.
“Hocalar›m› hat›rl›yorum. Onlar›n
lakaplar› vard›. Ama lakab› ne olursa
olsun onlar› ya severdik ya da
sayard›k. Onun d›ﬂ›nda birﬂey yoktu.
Hocalar hiç unutulmuyor” diyen
Prof. Dr. Talu¤, Ankara Atatürk
Lisesi’nin çok önemli bir
Cumhuriyet eseri oldu¤unu, bu
lisenin mezunu binlerce ak saçl›
insan›n, bugün okulun baﬂar›lar›ndan
mutlu olduklar›n› kaydetti. Yaﬂama
haz›rlanmas›nda bu lisenin önemli
rolü oldu¤unu da anlatan Prof. Dr.
Talu¤, hem çok iyi ö¤retmenlerinin
oldu¤unu, hem de çok önemli bir
ortam bulundu¤unu belirtti. Liseden

mezun olduktan sonra Ziraat
Fakültesi’ne kaydoldu¤unu,
Fakültenin birinci s›n›f›nda Talebe
Cemiyeti Üyesi, üçüncü s›n›f›nda da
Cemiyetin Baﬂkan› oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Talu¤, daha sonra da Ziraat
meslek kuruluﬂlar›nda önemli
görevler ald›¤›n›, bunlarda Atatürk
Lisesi’nin önemli etkisinin oldu¤unu
vurgulad›. Bu lisenin, Türkiye’de

Atatürk ad›n› taﬂ›yan ilk e¤itim
kurumu oldu¤unu da kaydederek,
genç ö¤rencilerden Lise’lerine daima
sahip ç›kmalar›n›, s›k s›k ziyaret
etmelerini, mezunlar derne¤ine üye
olmalar›n› istedi. Ö¤rencilerin
baﬂar›l› olmas› için baﬂar›y›
istemeleri gerekti¤ini de belirterek,
her zaman Cumhuriyet ayd›n› olarak
yaﬂamalar›n› istedi.

21

Etkinlik

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Çal›ﬂtay›, Beypazar› Meslek
Yüksekokulu Uygulama Otelinde Yap›ld›

Ü

niversitemiz Sosyal Bilimler
Enstitüsü yöneticileri ve
çal›ﬂanlar›, Ankara Üniversitesi
Beypazar› Meslek Yüksekokulu
Uygulama Otelinde çal›ﬂtay
düzenledi. Sorunlar›n konuﬂuldu¤u
ve çözüm önerilerinin tart›ﬂ›ld›¤›
çal›ﬂtay› Ankara Üniversitesi
Kurumsal Geliﬂim Koordinatörü
Doç. Dr. Hakan Y›lmaz yönetti. Doç.
Dr. ‹lkay Savc› ve Uzman Psikolog
Özgür Güldü’nün de destek verdi¤i
çal›ﬂtaya Sosyal Bilimler Enstitüsü
yönetimi de tam kadroyla kat›ld›.
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Aytül
Kasapo¤lu, Müdür Yard›mc›lar› Doç.
Dr. Müge Ersoy Kart, Doç. Dr.
Hasan Seçkin Ozano¤lu, Enstitü
Sekreter Vekili Serap Çölkuﬂu Maraﬂ
ve 15 personelin kat›l›m› ile sorunlar
ayr›nt›l› bir biçimde tart›ﬂ›ld›. Bu tür
etkinlikler ile yönetim ve personelin
birbirini daha iyi tan›yarak
anlayabilece¤i ortamlar›n
yarat›lmas›n›n, Enstitü’de yaﬂanan
sorunlar›n çözümünü önemli ölçüde
kolaylaﬂt›raca¤› düﬂüncesiyle,
kat›l›mc›lardan sorunlar ve çözüm
önerilerine iliﬂkin fikirler al›nd›.
Yap›lan de¤erlendirmelerin
Rektörlük taraf›ndan da dikkatle
incelenece¤i ve gere¤inin ivedilikle
yap›lmas›n›n takipçisi olunaca¤›
vurguland›.
Çal›ﬂtaya baz› personelin aileleri
de eﬂlik etti. Çal›ﬂtay devam ederken,
Beypazar› Meslek Yüksekokulu

Uygulama Otel yönetimi taraf›ndan
haz›rlanan ve Do¤a Derne¤i
taraf›ndan yürütülen program
dahilinde aileler Beypazar›’n›n tarihi
dokusunu görme imkan› buldular.
Çal›ﬂmalar›n ard›ndan beraberce
yenen ö¤le yeme¤i ve ilçe merkezi
gezisi s›cak bir ortam›n oluﬂmas›na
yol açt›. Tüm kat›l›mc›lar
organizasyon ve konukseverlikten
memnun kald›. Bu memnuniyetlerini
baﬂta uygulama otel yöneticileri
olmak üzere tüm çal›ﬂanlar›na, staj

yapan Ankara Üniversitesi Beypazar›
Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerine
ve Beypazar› Meslek Yüksekokulu
Müdür Yard›mc›s› Ö¤r. Gör. Sabri
Serkan K›z›lsu’ya teﬂekkür ederek
ilettiler.
Beypazar› MYO Müdürü Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal; bu tür çal›ﬂmalar›n
Yüksekokul yönetimindeki
Uygulama Otelinde yap›lm›ﬂ
olmas›ndan mutlu olduklar›n›, bu tür
çal›ﬂmalar ve etkinlikler için otelin
her zaman haz›r oldu¤unu bildirdi.

AB Gençlik Programlar›n› Ö¤rendiler

Ü

niversitemizdeki ö¤renci
topluluklar›n›n, AB Gençlik
Program› için proje haz›rlamalar›na
yönelik olarak Avrupa Topluluklar›
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Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi’nde
ö¤rencilerimize 16-17 Aral›k 2009
tarihlerinde iki günlük e¤itim verildi.
E¤itimde ATAUM uzmanlar› Özlem

Genç ve Erhan Akdemir ile Avrupa
Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar› Merkezi
Baﬂkanl›¤›’ndan Gençlik Programlar›
Koordinatörü Ali Yurtsever yer ald›.
E¤itim ile birlikte Üniversitemiz
ö¤renci topluluklar› temsilcilerinin
yan› s›ra Sa¤l›k, Kültür ve Spor
Daire Baﬂkanl›¤› bünyesinde kurulan
Gençlik Programlar› Ofisi’nde
çal›ﬂan ö¤renciler, Gençlik Program›
eylemlerine göre proje haz›rlama
konusunda ayr›nt›l› bilgi sahibi
oldular.

“Turizmde Yeni Fikirler“
Birincilik Ödülü Üniversitemizin

A

nkara Üniversitesi Beypazar›
Meslek Yüksekokulu Ö¤r. Gör.
Azade Özlem Çal›k, Türkiye’nin
dünya turizm sektöründe daha iyi yer
edinmesini sa¤layacak fikirlere
ulaﬂmak, farkl› bak›ﬂ aç›lar›
geliﬂtirmek, yarat›c›l›¤› teﬂvik etmek
ve genç kuﬂak turizmcilerin bilgi
edinme ve araﬂt›rma üzerine yeni
al›ﬂkanl›klar edinmelerini sa¤lamak,
sonuçlar› ilgili kurum ve kuruluﬂlarla
paylaﬂmak amaçlar›yla yap›lan
“Turizmde Yeni Fikirler
Yar›ﬂmas›”nda, “Efes'te Roma
dönemi canland›rmas›” adl›
projesiyle birinci oldu.
2009 Mart ay›nda baﬂlayan
de¤erlendirme süreci, geçti¤imiz
günlerde sona erdi.

Romal›lar›n Günlük Hayat›
Canlanacak
Azade Özlem Çal›k; Antik kent
Efes'in, Roma Dönemi Örne¤i'nde
Yeniden Canland›r›lmas› projesindeki
amac›n›n; Kuruluﬂu M.Ö. 6000’l›
y›llara dayanan Anadolu'nun en
önemli ören yerlerinden biri olan
Efes'in bu projeyle Dünya'ya
tan›t›lmas›na katk› sa¤lamak

oldu¤unu belirtti.
Bu projenin benzerinin, bu boyutta
daha önce gerçekleﬂmedi¤ini belirten
Ö¤r. Gör. Azade Özlem Çal›k
projeyle ilgili ﬂunlar› söyledi:
“Proje, benzer antik bölgelere
(Hierapolis, Afrodisyas, Side ya da
tap›nak yaﬂant›s› örne¤inde Didim
Apollon Tap›na¤›) gelecek y›llarda
benzer bir tecrübe için örnek teﬂkil
edecektir. Proje, sadece Efes antik
kenti kapsam›nda Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›'n›n görevlendirece¤i ve
e¤itim verece¤i yabanc› dil bilen
personelinin, Efes'in Roma
Dönemi'nde kullan›lm›ﬂ k›yafetlerle
yaz dönemi boyunca kentte gündelik
hayat›n› yaﬂayan bir Romal› gibi
görev almas›yla baﬂlayacakt›r.
Projedeki as›l amaç; bu bölgeye
gelen yerli ve yabanc› ziyaretçilerin
bir Romal›n›n bir gününe dahil olma
tecrübesini yaﬂamas›d›r. Böylece
antik kent yaﬂay›ﬂ›na bizzat dahil
olunaca¤› için antik dönem ﬂartlar›
daha rahat anlaﬂ›lacakt›r ve
ziyaretçiler hoﬂça vakit geçirecektir.
Tüm aﬂamalarda antik dokuya
zarar vermeden genel
yap›land›rmalar sa¤lanacakt›r. Giriﬂte

antik dönem k›yafetleri giymiﬂ
görevliler taraf›ndan yeniden
canland›rma hakk›nda hangi
yap›larda, ne çeﬂit gösterimin
oldu¤unu, hangi günler ve saatlerde
gerçekleﬂece¤ine dair ücretsiz olarak
broﬂür da¤›t›m› yap›lacakt›r. Kent
merkezinde bulunan tiyatroda
gladyatör savaﬂlar›, antik dönemde
yaz›lm›ﬂ k›sa tiyatro oyunlar›, kral›n
halk ile konuﬂmas› gibi temsili
gösteriler de bulunacakt›r. Bu
gösteriler farkl› dillerde yap›labilir
ancak ilk olarak Türkçe ve ‹ngilizce
yap›lacakt›r. Gösterilere giriﬂte
Dösimlerde hediyelik eﬂya olarak
sat›lan antik tiyatro biletleri
kullan›lacakt›r. Böylece hediyelik
eﬂya sat›ﬂ› gerçekleﬂecektir.
Gösteriler için ayr›ca ücret
ödenmeyecektir. Biletlerle birlikte
verilecek broﬂürlerde gladyatör
buluntular› ile ilgili Efes Müzesi
Gladyatör Salonu tan›t›m›
yap›lacakt›r.”
Beypazar› MYO Müdürü Prof.
Dr. ‹lhan Karaçal da Üniversite ile
turizm sektörü iﬂbirli¤inin böylesine
evrensel bir konuda birleﬂmesinden
mutlu oldu¤unu belirtti.
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D›ﬂ ‹liﬂkiler

Irakl› Akademisyenler
Üniversitemizde

I

rak’›n en eski ve önemli
üniversitelerinden Al-Nehreen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan
Salah Al-Janabi ve beraberindeki
heyet, 8 Aral›k 2009 tarihinde
Üniversitemizi ziyaret ederek e¤itim
olanaklar›m›z hakk›nda bilgi ald›.
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nilgün Halloran ile görüﬂen Irakl›
akademisyenler, Türkiye ile Irak’›n
iki komﬂu ülke oldu¤unu, akademik
iliﬂkilerin mutlaka güçlendirilmesi

gerekti¤ini dile getirdiler.
Günlük konuﬂma dillerinde hala
çok say›da Türkçe kelime
bulundu¤unu belirten konuk heyet
üyeleri, toplumun önderinin
üniversiteler oldu¤unu, birlikte çok
ﬂey yap›labilece¤ini kaydettiler.
Ankara Üniversitesi’nin
Biyoteknoloji Enstitüsü,
Mühendislik, Fen, T›p, Hukuk ve
Siyasal Bilgiler Fakültelerini ziyaret
ettiler.

Erasmus Ö¤rencilerimiz
Beypazar›’nda

Çin Renmin
Üniversitesi
Rektörü
Konu¤umuz
Ç

in Renmin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ji Baocheng ve
üniversite yöneticileri, 21 Aral›k
2009 tarihinde Üniversitemiz
Rektörlü¤ü’nü ziyaret ederek Ankara
Üniversitesi’nin e¤itim ve araﬂt›rma
olanaklar› hakk›nda bilgi ald›lar.
Çinli akademisyenlere, Ankara
Üniversitesi’nin AB programlar›ndan
yararlanma olanaklar› ve Çocuk
Üniversitesi de anlat›ld›. Renmin
Üniversitesi yetkilileri de
Üniversitelerinin Yaz Okulu’nu
anlatt›lar ve Amerikan üniversiteleri
ile ö¤renci de¤iﬂimi yapt›klar›n›
belirttiler.

Rus Tarihçi

Üniversitemizde

E
A

nkara Üniversitesi Erasmus Ö¤renci Toplulu¤u’nun düzenlemiﬂ oldu¤u
Beypazar› gezisi, 12-13 Aral›k 2009 tarihlerinde gerçekleﬂtirildi.
Üniversitemize Polonya, ‹talya gibi çeﬂitli ülkelerden gelen yabanc›
Erasmus ö¤rencileriyle Topluluk üyelerinin kat›ld›¤› Beypazar› gezisinde
çeﬂitli aktiviteler yap›ld›. Bunlar aras›nda s›ras›yla Beypazar› gezilerek,
H›d›rl›k Tepesi’ne ç›k›ld›. Akﬂam da yabanc› ö¤rencilere Beypazar›
kültürüne özgü temsili k›na gecesi yap›ld›. Ertesi gün ‘Yaﬂayan Müze’
gezildi. Türk kültürünü yans›tan Ebru sanat› hakk›nda bilgi verildi ve
Hacivat Karagöz oyunu düzenlendi. Bunlar›n yan› s›ra ö¤rencilerimiz,
Ankara Üniversitesi Uygulama Oteli olan Beypazar› Hakimevi’nde
konaklayarak, kona¤›n sunmuﬂ oldu¤u güzel olanaklardan da faydaland›lar.
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RASMUS program›yla ODTÜ
Tarih Bölümü’nde ders vermek
için Türkiye’de bulunan Novgorod
Devlet Üniversitesi’nden Rusya
tarihçisi Prof. Dr. Konstantin Jukov,
Üniversitemiz Rus Dili ve Edebiyat›
Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Ayﬂe Dietrich’in daveti üzerine Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Rus
Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›’nda
10 Aral›k 2009 tarihinde lisans,
yüksek lisans ve doktora
ö¤rencileriyle Novgorod dönemi
Rusyas› ile ilgili bir söyleﬂi yapt›.

Üniversitemiz ile Saratov Devlet Üniversitesi Aras›nda

Nanoteknoloji Çal›ﬂmalar› Sürüyor
Ü

niversitemiz ile
Saratov Devlet
Üniversitesi aras›nda
2009 y›l›nda
imzalanan bilimsel
iﬂbirli¤i anlaﬂmas›
çerçevesinde,
Üniversitemizin
Mühendislik Fakültesi
ile Saratov Devlet
Üniversitesi
Nanoteknoloji Fakültesi aras›nda
nanoteknoloji alan›ndaki bilimsel
çal›ﬂmalar Ekim 2009’da baﬂlat›ld›.
Saratov Devlet Üniversitesi
Nanoteknoloji Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Sergey Wenig ve Üniversitemiz
Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr.
Yalç›n Elerman’›n baﬂkanl›klar›n›
yapt›klar› araﬂt›rma gruplar›
taraf›ndan ortaklaﬂa haz›rlanan
araﬂt›rma projesi kapsam›nda, Dr.
Elexey Elexandrovichh Serdebintsev
ve Dr. Denis Vladimirovich Terin 115 Ekim 2009 tarihleri aras›nda bir
bilimsel çal›ﬂma ziyareti
gerçekleﬂtirdi. Bu iki araﬂt›rma

grubunun birlikte yürüttükleri
Bilimsel Araﬂt›rma Projesi
çerçevesinde Saratov Devlet
Üniversitesi’nde elde edilen
nano yap›l› tozlar›n ve
Langmuir-Blodgett tekni¤i ile
üretilen ince filmlerin,
manyetik ve fiziksel
özellikleri, Manyetik
Malzemeler Araﬂt›rma Grubu
(MMAG) laboratuvarlar›nda
incelendi. Prof. Dr. Elerman,
çal›ﬂmalarla ilgili ﬂunlar› söyledi:
“Ortak araﬂt›rma projesi
çerçevesinde incelenen cam ITO
örnekleri, optoelektronik ve
nanoelektronik alan›nda geniﬂ
uygulamalara sahiptir. Ayr›ca
Langmuir-Blodgett tekni¤i ile
haz›rlanan organik tek ve çok
katmanl› CdS örnekleri,
biyosensörler, güneﬂ hücreleri ve
nano yap›l› elektronik ayg›tlar gibi
çok geniﬂ uygulama alan›na sahip
oldu¤u için bu örnekler teknolojik
aç›dan büyük öneme sahiptirler.
Demir ve nikel içeren nano yap›l›

tozlar ise biyoiﬂaretleyici,
biyodiagnostik, biyosensör ve
nanoelektronik gibi uygulama
alanlar›nda geniﬂ çapta
kullan›lmaktad›r. Dr. Elexey
Alexandrovich Serdobintsev ve Dr.
Denis Vlandimirovich Terin, MMAG
laboratuvarlar›nda MMAG grubu ile
çeﬂitli ölçümler yapm›ﬂlard›r. Bu
çal›ﬂmalar artarak sürecektir.”

Yabanc› Ö¤rencilerimizin Y›lbaﬂ› Partisi
Ü
niversitemiz Uluslararas› Ö¤renci ofisi,
Ankara Üniversitesi’nde Türkçe
ö¤renen ya da lisans ve lisansüstü e¤itim
alan yabanc› uyruklu ö¤rencilerin
kaynaﬂmalar› ve ülkemize ›s›nmalar›
amac›yla bir y›lbaﬂ› partisi düzenledi. 25
Aral›k’ta Ord. Prof. Dr. ﬁevket Aziz Kansu
binas›nda düzenlenen partide, Endonezyal›
ö¤renciler kültürlerini tan›tan bir gösteri
düzenleyip yemeklerinden örnekler sundular;
özellikle Afrika ülkelerinden gelen
ö¤renciler de müzi¤in ritmine uyarak bol bol
dans ettiler. Partiye, Uluslararas› Ö¤renci
Ofisi’nin yöneticileri Prof. Dr. Pelin Ar›bal
ile Doç. Dr. Bülent Ülkar da kat›ld›.
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Miniklerin Y›lbaﬂ›
Ziyareti
Ü

niversitemizin Uygulama Anaokulu ve Kreﬂinde e¤itim alan küçük
çocuklar, ö¤retmenleri eﬂli¤inde 31 Aral›k’ta Rektör Prof. Dr. Cemal
Talu¤’u ziyaret ederek yeni y›l›n› kutlad›lar.

“‹çimdeki Türkiyem”
Y›lbaﬂ› Konseri
A

nkara Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’n›n ilk ö¤retim
elemanlar›ndan olan Anjelika Akbar, 29 Aral›k 2009 tarihinde sundu¤u
“‹çimdeki Türkiyem” temal› y›lbaﬂ› konseriyle y›llar sonra yeniden
dinleyicileriyle bir araya geldi. Kendi besteledi¤i parçalar›n yan› s›ra, Ulvi
Cemal Erkin’in “Küçük Çoban” ve “Beﬂ Damla”, ‹lhan Baran’›n “‹mge”,
Cemal Reﬂit Rey’in “10. Y›l Marﬂ›” ve Ali Darmar’›n “Prelüt”ünü seslendirdi.

Çocuk ve Gençlik Edebiyat› Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi Kuruldu

Ü

niversitemiz bünyesinde
kurulan Çocuk ve Gençlik
Edebiyat› Uygulama ve Araﬂt›rma
Merkezi’nin yönetmeli¤i Resmi
Gazete’de yay›mland›.
Merkez, çocuk ve gençlik
edebiyat›yla ilgili olarak yurt içinde
ve yurt d›ﬂ›nda araﬂt›rmalar; görsel
ve dilsel bir uyaran olarak çocu¤a
göre olan kitaplar›n, çocuklar›n
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geliﬂim süreçlerine ve onlar›n okuma
kültürü edinmelerine katk›lar›
konusunda toplumu ayd›nlat›c›
bilimsel çal›ﬂmalar yapacak. Bu
amaçlar›na ulaﬂmak için de yay›n
yapacak, çocuk ve gençlik
edebiyat›yla ilgili kitapl›k ve arﬂiv
oluﬂturacak, amaçlar› do¤rultusunda,
ilgili kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i
yapacak ve bunlar›n çal›ﬂmalar›na

kat›lacak, dan›ﬂmanl›k yapacak, bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunacak.

Rektörlükte Hediyeli Y›lbaﬂ› E¤lencesi
A

nkara Üniversitesi’nin de¤iﬂik
birimlerindeki y›lbaﬂ›
kutlamalar›na ek olarak,
Rektörlükte de 30 Aral›k 2009
tarihinde e¤lenceli bir y›lbaﬂ›
kutlamas› gerçekleﬂtirildi.
Rektörlük birimlerinde çal›ﬂan
idari personelin, Üniversitemiz
yöneticileriyle bir araya geldi¤i
etkinlikte çal›ﬂanlar, Eczac›l›k

Fakültesi halkoyunlar›
toplulu¤unun gösterileri ve müzik
dinletisi eﬂli¤inde hoﬂ dakikalar
geçirdiler.
Etkinlikte, sponsor firmalar›n
sa¤lad›¤› arma¤anlar da çekiliﬂle
ﬂansl› personele da¤›t›ld›.
Kutlamada bir konuﬂma yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Cemal Talu¤, personele teﬂekkür

ederek, yeni y›l›n ayd›nl›k ve mutlu
olmas›n›, umutlar›n hiç
eksilmemesini diledi.
Genel Sekreter Yard›mc›s›
Vekili Ertu¤rul Mülaz›mo¤lu da
ac›s›yla tatl›s›yla bir y›l›n geride
b›rak›ld›¤›n›, herkesin iﬂini en iyi
ﬂekilde yapt›¤›n› ve Üniversitemiz
aç›s›ndan baﬂar›l› bir y›l oldu¤unu
kaydetti.

Ocak 2010 Etkinlikleri
Devlet Tiyatrolar›
• Genç Osman
15-17-19-22-24-26-29-31
Ocak 2010-Büyük Tiyatro
• Kerbela
15-16 Ocak 2010
Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah.
• Narnia Günlükleri
17-19-20-24-26-27-31
Ocak 2010
Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah.
• Galile’nin Yaﬂam›
20-21-22-23 Ocak 2010
Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah.
• Isl›kç›
27-28-29-30-31 Ocak 2010
Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah.

VEFAT ve BAﬁSA⁄LI⁄I
Üniversitemiz E¤itim Bilimleri
Fakültesi emekli ö¤retim üyesi ve
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Esin
Konanç, KKTC’de 20 Aral›k’ta
geçirdi¤i trafik kazas› sonucu vefat
etti.
De¤erli hocam›za Tanr›’dan
rahmet, kederli ailesine ve
sevenlerine baﬂsa¤l›¤› dileriz.

• Geç Kalanlar
26-27-28-29-30 Ocak 2010
ﬁinasi Sahnesi
• Don Giovanni ve Uﬂa¤› Pulcinella
15-16 Ocak 2010-Küçük Tiy.
• Çirkin Prensesle ﬁiﬂko Prens
17-20-21-24-31 Ocak 2010
Küçük Tiyatro
• Kahramanlar Öldü mü?
19-20-21-22-23-26-27-28-2930 Ocak 2010-Küçük Tiyatro
• Fosforlu Cevriye
15-16 Ocak 2010-Akün Sah.
• Kelo¤lan Keleﬂo¤lan
17-24-31 Ocak 2010- Akün
• Aç S›n›f›n Laneti
19, 20, 21, 22, 23 Ocak 2010
Akün Sahnesi
• Gizler Çarﬂ›s›
26-27-28-29-30 Ocak 2010
Akün Sahnesi
• ﬁahane Dü¤ün
15-16-17 Ocak 2010
Alt›nda¤ Tiyatrosu
• Anam Bac›m Avrad›m
19-20-21-22-23-24-26-27-2829-30-31 Ocak 2010
Alt›nda¤ Tiyatrosu

• K›rm›z› Baﬂl›kl› K›z
17-19-24-31 Ocak 2010
75. Y›l Sahnesi
• Pinokyo
17-20-21-24-31 Ocak 2010
Muhsin Ertu¤rul Sahnesi
• Derbi ya da Darbe
20-21-23 Ocak 2010
‹rfan ﬁahinbaﬂ Sahnesi
• Kurban
27-28-30 Ocak 2010
‹rfan ﬁahinbaﬂ Sahnesi
• Ex-Pres
15-17 Ocak 2010 Stüdyo Sah.
• Bir Delinin Hat›ra Defteri
19-22-24-26-29-31Ocak 2010
Stüdyo Sahne
• Sinek Kadar Kocam Olsun
Baﬂ›mda Bulunsun
15-16 Ocak 2010-Oda Tiyatr.
• Krem Karamel
19-20-21-22-23 Ocak 2010
Oda Tiyatrosu
• Hüzzam
26-27-28-29-30 Ocak 2010
Oda Tiyatrosu
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(Bu yay›n ücretsizdir)

Da¤c›lar›m›z, Film
Festivali Düzenliyor
A

nkara Üniversitesi Da¤c›l›k
Birimi, 7-8 ve 21-22 Kas›m
2009 tarihlerinde Ankara
K›z›lcahamam bölgesindeki Iﬂ›k
Da¤›’nda yaz temel e¤itimleri
gerçekleﬂtirdi.
2009 Eylül döneminde birime
kat›lan üyeler, yaz temele dair teorik
e¤itimlerini tecrübeli üyelerin
e¤itmenli¤i eﬂli¤inde tamamlad›lar.
Faaliyette üyeler çad›r kurma, ocak
yakma, do¤ada yürüyüﬂ gibi yaz
temel e¤timine dair pek çok
uygulama yapman›n yan› s›ra Iﬂ›k
Da¤›’nda ﬂehir gürültüsünden uzak
e¤lenceli bir hafta sonu geçirdiler.

TRT Ankara Radyosu’na
Konuk Oldular
Bu arada, gerçekleﬂtirdi¤i
faaliyetlerle Üniversitemizin ad›n›
her f›rsatta gündeme taﬂ›yan
Da¤c›l›k Birimimiz bu y›l ikinci kez
TRT Ankara Radyosu’nun konu¤u
oldu. 12 Aral›k 2009 tarihinde 15:0016:00 saatleri aras›nda canl› olarak
yay›nlanan "Do¤ru Seçim, Mutlu
Hayat" adl› programa kat›lan
ANKUN‹DAG Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hasan Fehmi Özdemir ile
üyelerden Mehmet Sülükçü ve
Burçin Karakaﬂ, ANKUN‹DAG’›n
tarihçesi, faaliyetleri ve genel olarak

da¤c›l›k sporunu anlatt›. Ceren
Gençer’in konu¤u olan Da¤c›lar›m›z
ayr›ca, Üniversitemizin deste¤iyle
ANKUN‹DAG taraf›ndan 9-11 Nisan
2010 tarihleri aras›nda
gerçekleﬂtirilecek olan “1. Ankara
Da¤ Filmleri Festivali”nin
müjdesini de TRT Ankara Radyosu
dinleyicilerine duyurma ﬂans›n›
yakalad›lar.

Ankara Üniversiteliler Derne¤i’nin
Sosyal Etkinlikleri Sürüyor

A

nkara Üniversiteliler Derne¤i
yöneticileri ve dernek üyesi
ö¤retim üyesi ve eﬂlerinden oluﬂan
bir grup, Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi’nin Haymana yolundaki
Araﬂt›rma ve Uygulama Çiftli¤i’nde
düzenlenen piknikte bir araya geldi.
Piknikte, neﬂe içinde yenilen ö¤le
yeme¤inin ard›ndan koyu bir sohbet
ortam› do¤du. Ayr›ca T›p
Fakültemiz ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Muharrem Gerçeker, yapt›¤› ﬂiir
sunumlar› ile doyumsuz bir gün
yaﬂatt›.
Pek ço¤u Üniversitemizin çeﬂitli
birimlerindeki Türk Sanat Müzi¤i
Korolar›nda bulunan konuklar,
unutulmaz bir müzik ziyafeti de
verdiler.
Son bir y›lda ikincisi
gerçekleﬂtirilen piknik, en k›sa
sürede tekrarlanmas› dilekleri ile
son buldu.

Fakülteleri Ziyaret
Edecekler
Ankara Üniversiteliler Derne¤i
yöneticileri, Dernek Baﬂkan› ve
Üniversitemizin Onursal Rektörü
Prof. Dr. Günal Akbay’›n
baﬂkanl›¤›nda, Yönetim Kurulu
Üyeleri Yekta Güngör Özden, Prof.
Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Yavuz
Okan ve Prof. Dr. Metin Feyzio¤lu,
Eczac›l›k Fakültesi’ni 4 Kas›m
2009 tarihinde ziyaret ederek,

Dekan Prof. Dr. Maksut Coﬂkun ve
Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri ile
ö¤le yeme¤inde bir araya geldi.
Yemek sonras›nda yap›lan Dernek
Yönetim Kurulu toplant›s›na
Eczac›l›k Fakültesi Dekan› ve
Yönetim Kurulu üyeleri de kat›ld›
ve çeﬂitli konularda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu. Bu tip
toplant›lar›n, Üniversitemizin bütün
birimlerinde gerçekleﬂtirilmesi
temenni edildi.

