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 19 Mayıs 
 Coşkusu 
Sevgili Başkent Ailesi,

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle içinde 
yaşadığımız dönem bilgi çağı olarak adlandırılır. Bilgi üretim 
yeri ise üniversitelerdir. Bu vesile ile günümüzde hem nicel hem 
de nitelik olarak artış gösteren üniversitelerde eğitim gören 
gençlerimize armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kutlamak isterim.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
ayak basışı, bir ulusun bağımsızlık hareketinin ilk adımlarıydı. 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanına kadar 
devam eden bu süreç, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele 
sürdüren bir milletin özgürlüğünün başlangıcı olmuştur. Bir 
toplantı sırasında kendisine doğum günü sorulan Ata’nın; “Bu 
neden bir 19 Mayıs günü olmasın” cevabı bir ulusun doğuşunun 
en güzel simgesidir.

İlk defa 1935’te “Atatürk Günü” olarak kutlanan, daha sonra 
Ahmet Fetgeri Aşeni tarafından kutlamalara yüzlerce genç 
sporcunun katılımından dolayı Atatürk Günü’nün tüm gençliğe 
ait olduğunu gösterebilmek için “19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı” olarak değiştirilmesi önerilmiştir.  Atatürk’ün onayı ile 
20 Haziran 1938’de bu öneri yasalaşmıştır. 1980 sonrasında ise 
“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır. 

Atatürk’ün de ifade ettiği üzere, sadece bedensel gençleri 
değil fikri de genç tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi, 
milli mücadele ruhunu anlamaya çalışarak, bu günü coşkuyla 
kutlamaya, üzerinde yaşadığımız bu vatan toprağının hangi 
koşullarda kazanıldığını hatırlayıp bu emanetlere sahip çıkmaya 
davet ediyorum.
                                   

        

Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü 
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Ufuk Üniversitesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri tarafından düzenlenen 
kongrenin onur konuğu Başkent 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Haberal oldu. Kongre 
öncesi hocası Prof. Dr. Rıdvan Ege’yi 
ziyaret eden Prof. Dr. Mehmet 
Haberal daha sonra kongrenin 

düzenlendiği salona geçerek 
“Transplantasyonun Dünü-Bugünü-
Yarını” konulu bir sunum yaptı. 
Türkiye’de 3 Kasım 1975 tarihinde 
başlayan organ nakli sürecini 
anlatarak organ ticareti konusuna 
da değinen Prof. Dr. Haberal, 
1979 yılında öncülüğünü yaptığı 

organ nakli yasasının önemine 
dikkati çekti. Kurduğu uluslararası 
dernekler ve çalışmaları hakkında da 
katılımcıları bilgilendiren Haberal; 
Türkiye’nin, Ortadoğu ve Orta Asya’yı 
birleştiren bir ülke konumuna 
geldiğini de vurguladı.  ■

Ankara Gazi Rotary Kulübü, 2015-
2016 dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal’a kulüp temsilcileri 
ve üyeleri ile Başkent Üniversitesi 
öğretim üyelerinin katıldığı törende 
takdim edildi. Düzenlenen törende 
Dönem Başkanı Sait Karabacak’ın 
yaptığı konuşmanın ardından Prof. 
Dr. Ali Haberal’ın özgeçmişine ilişkin 
sinevizyon gösterimi konuklarla 

paylaşıldı. Meslek Hizmetleri Başkanı 
Mustafa Kocabey katkılarından 
dolayı Prof. Dr. Ali Haberal’a 
teşekkür etmesinin ardından Dönem 
Guvernörü Canan Ersöz, Prof. Dr. 
Ali Haberal’a ödülünü sundu. Yaptığı 
konuşmayla duyduğu mutluluğu 
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. 
Ali Haberal ise Ankara Gazi Rotary 
Kulübü’ne teşekkür etti.  ■

Meslek Hizmetleri
Ödülü: Prof. Dr. 
Ali Haberal’a
Ankara Gazi Rotary Kulübü, 2015-2016 
dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü’ne  
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Haberal’ı layık gördü. 

Ufuk Üniversitesi’nin Onur Konuğu:
Prof. Dr. Mehmet Haberal
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Başkent Üniversitesi’nin 
Uluslararası İşbirlikleri
Hızla Artıyor
Günümüzde bütün üniversiteler açısından uluslararası bilimsel araştırmaların yapılması, işbirlikleri ve stratejik 
ortaklıkların kurulması büyük önem arz ediyor. Dünyada geçerli olan akreditasyon sistemlerinin benimsenmesi 
ve üniversitelerin uluslararası etkileşimleri stratejik yönelimlerini etkiliyor.  

   İspanya Büyükelçiliği

İsrail Devleti Maslahatgüzarı 

Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği    Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Uluslararasılaşma Başkent 
Üniversitesi’nin stratejik 
hedeflerinden biri olarak kabul 
edildiğinden bu kapsamda 
gerçekleştirilen işbirlikleri de 
hızla artış göstermektedir. Nitekim 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu ve Prof. 
Dr. Nermin Özgülbaş; 12 Ocak 2016 
tarihinde Katar Devleti Büyükelçisi 
Salem Mubarrak Al-Shafi’yi, 13 
Ocak 2016 tarihinde Ürdün Haşimi 
Krallığı Büyükelçisi Amjad Al-
Adaileh’i, 20 Ocak 2016 tarihinde 

Kosova Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Avni Spahiu’yi, 22 Ocak 2016 
tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Nadezhda Neynsky’ı, 
22 Ocak 2016 tarihinde Hırvatistan 
Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Mario 
Sadro’yu, 4 Şubat 2016 tarihinde 
İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil 
Peydro’yu, 5 Şubat 2016 tarihinde 
İran İslam Devleti Büyükelçisi Alireza 
Bikdeli’yi  kendi makamlarında 
ziyaret ettiler.15 Ocak 2016 tarihinde 
de İsrail Devleti Maslahatgüzarı 
Amira Oron’u Başkent Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde kabul ettiler.

Bu ziyaretlerde Başkent 
Üniversitesi’nin uluslararası 
etkileşimini ve işbirliklerini artırmak 
amacıyla ilgili ülkelerin üniversiteleri 
ve sağlık kuruluşları ile uluslararası 
anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen 
değişim fırsatları, araştırma 
ortaklıkları,  uluslararası burslar, 
yabancı uyruklu öğrenci başvuru 
ve kabulleri, ortak ve bütünleşik 
programlar, uzaktan eğitim 
kapasitesi, stratejik ortaklıklar, 
uluslararası istihdam edilebilirlik 
gibi konular görüşülerek, protokol 
imzalama süreçleri başlatıldı.    ■

İran İslam Devleti  Büyükelçiliği    Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği   Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği
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Stratejik planlar araç olarak 
kuruluşun kaynaklarının arzu 
edilen sonuçları yaratırken en 
verimli şekilde kullanılmasını 
sağlarlar. Başkent Üniversitesi’nin 
büyüme ve gelişme odaklı stratejik 
planlama anlayışını Başkent 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Abdülkadir Varoğlu anlattı:

Kalite ve Başarıyı Yükseltecek 
Hedeflerini Belirle; 
Projelerini Takvimlendir ve 
Gereksinimlerini Bildir
“Başkent Üniversitesi 
kuruluşundan itibaren ‘kalite 

güvencesi sistematiği’, ‘proje 
temelli gelişim’ ve ‘planlama 
hedeflerine dayalı denetim’ ilkeleri 
ile yönetilmektedir. Bu ilkelerin 
odağında, Üniversitemizin kurucusu 
ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın sürekli 
iyileştirme ile büyüme ve gelişme 
odaklı stratejik planlama anlayışı 
vardır. Bu beklentisini de, yönetim 
görevi verdiği personele veya proje 
çalışması istediği kişilere ‘kalite 
ve başarıyı yükseltecek hedeflerini 
belirle; projelerini takvimlendir ve 
gereksinimlerini bildir’  şeklinde 
ifade eder. Aslında, bu ilkeler 

ve görevlendirme aşamaları 
modern stratejik planlama 
anlayışının belirginleşmiş halidir ve 
üniversitemizde de stratejik planlar 
ile kurumsallaşır.

Stratejik yönetim ve planlama 
uygulamaları, 19. yüzyılın bilimsel 
yönetim dönemlerinden beri 
kurumlarda farklı anlayış ve 
tanımlarla görülmektedir. 1950’li 
yıllara kadar mali planlama ve 
bütçelemeye dayalı, rekabeti 
yok sayan ve yasal talep odaklı 
uygulamalar dikkat çekmektedir. 
Belirsizliğin ve karmaşıklığın arttığı 

Başkent Üniversitesi’nde 
Sürekli Kalite ve Başarı İçin 
Stratejik Planlama

dönemlerde, kısa vadeli ve varsayıma 
dayalı planlama algısı; “stratejik 
öngörü”ye dayalı iddialı niyetler ve 
özgüvene dayalı yetkinlikler ile yer 
değiştirmiştir. Bu dönüşümün en 
önemli aşamalarından biri, 1980’li 
yıllardan itibaren kalite yönetimi 
ve sorun çözme süreçlerinin 
stratejik planlamanın alt yapısını 
oluşturmasıdır. Üniversitemizin 
de hem sağlık hem eğitim 
hem de diğer birimlerinde; 
kalite yönetim ve denetim 
araçları ile kurumsallaştırma 
ve yayılım, yönetim geliştirme 
aracı olarak tercih edilmiştir. 
Aslında, bu uygulamalar 2000’li 
yıllarda belirginleşen 3. kuşak 
üniversite tanımı ile de ilgilidir 
ve üniversitemizde kuruluş 
dönemlerinden beri kullanılmaktadır. 
Kurumlar, sürekli öğrenen ve 
liderlik ile varlığını sürdüren ve 
geliştiren yapılardır. Bu öğrenme 
güdüsü ve liderlik tutumu ile 2000’li 
yılların başlarında kalite yönetim 

süreçlerini, esnekleştirecek, 
yaygınlaştıracak, daha yüksek başarı 
düzeylerine taşıyacak stratejik 
planlama girişimleri üniversitemizde 
başlatılmıştır. Yaşanan bütün 
zorluklar, bilinmezlikler, tahmin 
edilemezlikler, kaynak kıtlıklarına 
rağmen; üniversitemiz 2006-
2010 ve 2010-2015 stratejik plan 
dönemlerini büyüyerek, gelişerek 
sürdürebilmiştir. Burada, belirleyici 
faktörlerin; kuruluş prensipleri, 
adanmışlık duygusunun kurumsal 
olarak yayılmış olması, önceliğin 
kaynak vb. diğer unsurlar değil, 
projeler ve insan kaynağının öncelikli 
olması gibi yönetsel ilkeler olduğu 
da kanıtlanmıştır. 10 yıldan fazla 
süredir stratejik plan yapma ve 
uygulama, denetim-izleme, revizyon 
deneyimi olan Üniversitemizin 
2016-2023 dönemi stratejik 
planı hazırlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu plan, geçmişin 
deneyimlerinden ders çıkaran, 
kurumsal yönetişim ilkelerini 

içselleştirmiş, belirsizliklerle 
başa çıkabilmek için senaryolara 
dayalı olarak esnekleştirilmiş, 
kurucu ilkelerden; gelişim ve proje 
dışında sınır tanımayan yaklaşım ve 
kalite(ölçüt) tanımı-denetim-revizyon 
aşamalarını öne alan özellikleri 
taşımaktadır. Üniversitemizin 
kurucusu Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın her konuda ifade ettiği 
gibi, liderlik vizyonu ve inisiyatifini 
tamamlayan ve sürdürülebilir kılan 
“ekip çalışması” olgusu stratejik 
planlama çalışmalarında da yerini 
bulmuştur. Planlama faaliyetlerinde 
hep ifade edildiği gibi, Üniversitemiz 
stratejik planı tamamlandığı anda 
eskimeye ve geçersiz olmaya 
başlamıştır; başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Ali Haberal olmak üzere tüm 
mensuplarımızın katkısı ve hayalleri 
ile hazırlanan bu planı “yaşayan” bir 
araç haline getirmek de hepimizin 
görevidir. Son aşama ve başarı 
ölçütü ise, öngördüklerimizi yaparak 
göstermek ve sonuç almaktır.”    ■

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu:

“Stratejik 
planlama 
kurumsal 

gelişme ve 
iyileştirme 

çabalarının bir 
aracıdır.” 
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Başkent Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
Kurucusu ve Başkanı olduğu Orta 
Doğu Organ Nakli Derneği’nin 
bölge toplantısı 20-22 Ocak 
tarihleri arasında Mısır’da yapıldı. 
Başkent Kahire’deki toplantıya 
katılan 400’den fazla bilim insanı 

bölgedeki ve ülkelerindeki organ 
nakli çalışmalarını değerlendirdiler. 
Toplantının önemli konu 
başlıklarından biri de Mısır’da 
Organ Nakli Yasası’nın olmamasıydı. 
Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptığı 
konuşmada Türkiye’de 1975 yılında 
başlayan ve gelişen organ nakli 

süreci hakkında meslektaşlarına 
bilgi verdi. Toplantı sonunda Orta 
Doğu Organ Nakli Derneği Mısır 
Temsilcisi ve aynı zamanda Mısır 
Ulusal Transplantasyon Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Refaat Kamel, 
Prof. Dr. Haberal’a onursal başkanı 
olduğu Orta Doğu Organ Nakli 

Orta Doğu Organ Nakli Derneği’nin 
Bölge Toplantısı Mısır’da Yapıldı

Derneği’nin bölge toplantısına özel 
hazırlanan plaketi takdim etti. Ayrıca 
Başkent Üniversitesi toplantının 
gerçekleştirildiği otelde açtığı stantla 
bilimsel yayınlarını paylaştı.
Mısır ziyaretinde Prof. Dr. Haberal 
Kahire Üniversitesi’nin onur 
konuğu olarak ziyaret etti. Kahire 
Üniversitesi’nde Kasr Alainy Tıp 
Fakültesi Dekanı Dr. Fathy Khodair, 
ICS eski başkanı Prof. Dr. Adel Ramzy 
ve öğretim üyeleri ile görüşen Prof. 
Dr. Haberal’dan Kahire Üniversitesi 

yetkilileri iki üniversite arasında 
bir protokol imzalanması talebinde 
bulundular. Bu talep üzerine Prof. 
Dr. Haberal, hem öğretim üyesi, hem 
de öğrenci bazında nasıl bir işbirliği 
yapılabileceğini görüşmek üzere 
Mısırlı meslektaşlarını, Türkiye’ye 
davet etti. 

Mısır basını Haberal’a büyük ilgi 
gösterdi. Mısır’ın en büyük televizyon 
kanalı EGYPT TV ile Mısır Cumhuriyet 
Bilim Dergisi Prof. Dr. Mehmet 

Haberal ile röportaj yaptı. 
Prof. Dr. Mehmet Haberal yurda 
dönüşünde yaptığı açıklamada, 
Mısır’da organ nakli konusunda en 
büyük eksikliğin, yasa olduğunu 
belirtti. Türkiye’de, 1979 yılında 
çıkmasına öncülük ettiği organ 
nakli yasasının önemini bir kez daha 
vurgulayarak Türkiye’nin bölgede 
örnek bir ülke olduğunu belirterek; 
“Bilim ihraç eder bir konuma geldik” 
dedi.   ■

Prof. Dr.  
Mehmet Haberal:

Bilim
ihraç 
eder bir  
konuma 
geldik.” 

“
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Kadına Şiddete
Koruma ve Destek Projesi
Avrupa Birliği ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 
finanse edilerek Başkent 
Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Araştırma 
Uygulama Merkezi, Nilüfer 
Kadın Çevre Kültür ve İşletme 
Kooperatifi ve Internationaler 
Bund (IB) işbirliğinde 2014-2015 
yılları arasında Ankara, Düzce, 
Nevşehir ve Kırşehir illerinde 
yürütülen “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadelede Koruma 
ve Destek Projesi” başarıyla 
tamamlandı.

Projede Türkiye’de şiddete maruz 
kalan kadınlara yönelik destek 
hizmetleri geliştirilerek, kadınların 

şiddete karşı korunmasının 
sağlanmasına yönelik yürütülen 
çalışmalarda kadına yönelik 
şiddetle mücadelede yerel sivil 
toplum kuruluşlarının kapasitesinin 
güçlendirilmesi, sivil toplum 
kuruluşları ve kamu kuruluşları 
arasındaki iletişim ve işbirliklerinin 
artırılması,  alandaki hizmetlerin daha 
fazla kadına ulaşması konusunda 
çalışmalar yapılması hedeflendi. 
Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma 
Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr 
Ayşe Akın koordinatörlüğündeki 
projede asistan olarak Öğretim 
Görevlisi Psikolog Ezgi Türkçelik 
yer alırken Öğretim Görevlisi Dr. 
Nihal Bilgili ve Öğretim Görevlisi Dr. 

Sare Mıhçıokur araştırmacı olarak 
görev yaptılar. Proje süresince yerel 
sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumları ile iletişim ve işbirliği 
içinde birçok faaliyet gerçekleştirildi. 
İki yıl süren proje sonunda ortaya 
çarpıcı sonuçlar çıktı. Kadına yönelik 
şiddetle mücadele çalışmalarında 
yer alan kamu kurumları ve STK’ların 
yaptığı çalışmaları ortaya koymak, 
il düzeyinde verilen hizmetlerde 
ortaya çıkan sorunların belirlenmesi 
amacıyla proje illerinde yapılan 
danışma toplantılarında; kurumlar 
arası işbirliği gerektiren sorunların 
genellikle kişisel çabalara dayanarak 
çözüldüğü, kurumsallaşmanın ve 
kurumlar arası iletişimin zayıf olduğu 
ortaya kondu. 

Türkiye’de ülke düzeyinde yapılan 
Aile içi Şiddet Araştırması 2014 
yılı sonuçlarına göre;  Türkiye’de 
kadınların % 36’sı yaşamlarının 
herhangi bir döneminde fiziksel 
şiddete, %44’ü psikolojik şiddete, 
%12’si cinsel şiddete maruz 
kalmıştır. 

Şiddetin yaygınlığına rağmen 
kadınların %89’u şiddete maruz 
kaldığında hiçbir kuruma 
başvurmamaktadır. Şiddete maruz 
kalan kadınların, doğru kurumlara 
yönlendirilmeleri, hem psikolojik ve 
hukuki destek alabilmeleri hem de 
şiddet uygulayanın cezalandırılması 
için oldukça önemlidir. Bu konuda 
deneyimli ve bilgili STK’lar kadınların 
nitelikli destek hizmetlerine 
ulaşabilmeleri konusunda önemli 
rol oynamaktadır. Bu nedenle, proje 
kapsamında yürütülen araştırmayla, 

proje illerinde faaliyet gösteren 
STK’ların bilgi ve eğitim ihtiyaçları 
belirlenerek kaynak kitap ve eğitim 
materyalleri hazırlandı. Proje 
illerinden 16 STK üyesi, toplam 35 
kişiye toplumsal cinsiyet, kadına 
yönelik şiddet ve STK işleyişi 
bileşenlerinden oluşan 6 günlük eğitim 
verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında 
yapılan değerlendirmelerde 
STK’ların konuyla ilgili bilgilerinin 
önemli derecede arttığı kendilerini 
mücadele konusunda çok daha 
güçlü buldukları görüldü. Projenin 
bir diğer önemli sonucu, kamu 
kurumlarına ve STK’lara yönelik 
olarak 10 kişilik bir uzman grubuyla 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadalede 
Koruma ve Destek Uygulama 
Rehberi‘nin hazırlanması oldu. Ayrıca 
Kadına yönelik şiddet konusunda 
toplumsal farkındalık yaratmak 
amacıyla 3 farklı temada 3000 

poster STK’lara, kamu kurumlarına, 
üniversitelere, hastanelerde ilgili 
bölümlere iletildi. Yine farkındalık 
kampanyası kapsamında televizyon 
spotu hazırlandı. 2 yıl süren proje 
süresince illerde kadınlara yönelik 
şiddetle mücadele konusunda 
yapılan çalışmalarda somut adımlar 
atılmış, kurumlar arası işbirlikleri ve 
STK’ların çalışmaları ivme kazanmış, 
illerin gereksinimine uygun, yerel 
düzeyde sahiplenilen bir mücadele 
yaklaşımı yaşama geçirilmiştir 
Başlatılan çalışmaların izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve kurulan 
işbirliklerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla BÜKÇAM 
ekibi tarafından illerle iletişim 
halen sürmekte olup,  Başkent 
Üniversitesi’nin desteği ile proje 
illerinde izleme değerlendirme 
çalışmalarına devam edilecektir.   ■
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleri çerçevesinde 15 Mart 
2016 tarihinde Başkent Üniversitesi  
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Üniversitelerin Rolü” konulu panel 
düzenlendi. Panelin açılışında 
konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal,  Türkiye’deki 
kadın sorunlarına ve haklarına 
dikkat çekerek; “Kadın haklarının 
gelişmesi sadece  ‘kadınların’ değil, 
bu ülkede yaşayan herkesin hayatını 
geliştirecek, hepimize daha yüksek 
standartlarda bir yaşam olanağı 
sağlayacak bir demokratikleşme 
hareketidir. Daha zengin, daha 
özgür, daha adil bir Türkiye hayalini 
gerçekleştirmenin yolu, önce ve 

mutlaka kadınların haklarını teslim 
etmekten geçmektedir” dedi. 
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
üniversitelerin rolünün tartışıldığı 
panelin başkanlığını Başkent 
Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Dekanı, 
BÜKÇAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Kudret Güven yaptı. BÜKÇAM 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl 
Bulut, BÜKÇAM Müdürü Prof. Dr. 
Ayşe Akın ve BÜKÇAM’dan  Öğr. 
Gör. Psk. Ezgi Türkçelik konuşmacı 
olarak katıldı.  Panelde temel ilgi ve 
faaliyet alanı kadın sağlığı, üreme 
sağlığı, kadının toplumsal cinsiyet 
ayırımcılığı, kadına karşı şiddet gibi  
“haklar” bağlamındaki sorunlara 
yönelik çalışmalar olan BÜKÇAM’ın 
kadına yönelik şiddetle (KYŞ) mücadele 
konusunda araştırma, savunuculuk, 

eğitim faaliyetleri çerçevesinde 
özellikle de üniversitelerin rolüne 
iyi bir örnek uygulama olarak proje 
ortaklarıyla birlikte ve  Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Avrupa 
Birliğinin desteğiyle Ankara, Düzce, 
Nevşehir ve Kırşehir’de yürütülmüş 
olan “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede Koruma ve Destek 
Programı”nın faaliyetleri ve sonuçları 
sunuldu. Gerçekleştirilen toplantıda, 
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 
geniş bir katılımla kadına yönelik 
şiddet konusu bütün boyutları ile 
irdelenerek, Türkiye’de son derece 
yaygın ve yakıcı olan bu sorununa 
çözüm yaklaşımları “somut” örnekler 
üzerinden tartışıldı.   ■

Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Üniversitelerin Rolü

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
(BEDAM),Yargıtay Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar 
Birliği işbirliğiyle, Yargıtay Daire 
Başkanları, Üyeler, Onursal Daire 
Başkanları, Onursal Üyeler ve Tetkik 
Hakimlerine 19-20-26-27 Mart 2016’da 
Arabuluculuk Eğitimi düzenlendi. 
Başkent Üniversitesi’nin başarıyla 
yürüttüğü eğitimler; Prof.Dr. Özcan 
Yağcı, Prof.Dr. Doğan Kökdemir, Prof.
Dr. Ünsal Sığrı, Prof.Dr. Ali Halıcı 

ve Av. Hamdi Can Ünsal tarafından 
verildi. Türkiye Barolar Birliği Sağlıklı 
Yaşam Merkezi’nde verilen eğitimlere 
yüksek yargı üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 
Eğitim programının sertifika töreninde 
konuşan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk 
Daire Başkanı Hakan Öztatar 
arabuluculuk sistemine verdikleri 
önemi dile getirdi. Yargıtay Birinci 
Başkanvekili Seyit Çavdar “Başkent 
Üniversitesi’nin eğitimlerinden dolayı 
duyduğu” memnuniyetini ifade etti. 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr.  Ali Haberal ise konuşmasında, 
adil ve güvenilir bir adalet sistemine 
vurgu yaptı. Başkent Üniversitesi’nin 
arabuluculuğa verdiği önemi dile 
getiren Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu üyesi Yurdagül Gündoğan da 
arabuluculuğun yaygınlaştırılmasını 
isterken Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
Müdürü Prof. Dr.  Ali Halıcı yüksek 
yargı üyelerine eğitim vermekten dolayı 
duydukları gururu ifade etti.    ■

Yargıtay’da  Arabuluculuk 
Eğitimlerine Büyük İlgi



1716

baskent.edu.trBaşkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 2

22 Nisan 2016 tarihinde Başkent 
Üniversitesi’nde Profesörlük 
Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. 
Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’ndaki 
törende öğretim üyeleri cübbeleriyle 
belgelerini almayı beklerken 
oldukça heyecanlıydılar. Törenin 
açılış konuşmasını belge alan tüm 

profesörler adına Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan 
yaptı. Ardından Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
meslektaşlarına başarılar diledi. 
Bilginin hazine olduğuna vurgu yapılan 
konuşmalardan birini de Başkent 
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Haberal yaptı. Prof. 

Dr. Mehmet Haberal; “Hepimizin 
birinci görevi, ülkemizin yücelip, 
yükselmesine katkı sağlamaktır” dedi. 
Müzik dinletisinin ardından öğretim 
üyelerine heyecanla bekledikleri 
profesörlük belgeleri takdim edildi. 
Tören, toplu fotoğraf çekimi ve pasta 
kesimi ile sona erdi.   ■ 

Öğretim Üyeleri 
Yeni Cübbelerini Giydiler

“Başkent Üniversitesi’nde profesörlük belgelerini
alan tüm akademisyenlere başarılar dileriz.”
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Ülkemizde nesli tükenmekte 
olan tüm canlıları koruma altına 
almak amacıyla projeler yürüten 
Başkent Üniversitesi bu alandaki 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Doğayı ve canlıları koruma amacıyla 
yapılan projelerin temeli Başkent 
Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın 2006 yılında nesli 
tükenmekte olan Anadolu Parsı’na 
sahip çıkması ve farkındalık yaratmak 
amacıyla çalışmalar başlatmasıyla 
atılmıştır. 2006 yılından bu yana doğa 
dostu bir tutum sergileyen Başkent 
Üniversitesi, leopar alt türündeki 
büyük kedilerin Anadolu’daki son 
temsilcilerinden olan Anadolu 
Parsı’nın neslinin korunması yönünde 
farkındalığı artırmak amacı ile 
yapacağı faaliyetlerde kullanmak üzere 

28 Ocak 2016 tarihinde Türk Patent 
Enstitüsü’nden marka tescilini aldı. 
Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’nden 
yapılan açıklamada; “Üniversite 
olarak nesli tükenmekte olan Anadolu 
Parsı’na doğaya duyduğumuz 
duyarlılıkla sahip çıkıyoruz. Bu 
konudaki çalışma ve faaliyetlerimiz 
devam edecektir. Çevikliği ile bilinen 
Anadolu Parsı, Başkent Üniversitesi 
öğrencileri ile özdeşleştirildiğinde 
öğrencilerin ve tüm gençlerin çalışkan, 
azimli ve girişimci bireyler olmasını 
temenni ediyoruz” denildi.   ■

Başkent Üniversitesi Kampüsü’nde Parsy Cafe açıldı. Parsy Cafe’nin açılışı Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcıları ve akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenci ve 
çalışanlara sıcak bir ortamda hizmet verecek olan Parsy Cafe’de ayrıca Açkar Süt Dünyası ürünleri de yer alacak. ■

Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde yüze yakın köpek 
yemyeşil bir ortamda huzur ve 
güven içinde yaşıyor. Boyunlarında 
isimlerinin yazılı olduğu künyeleri 
bulunan köpeklerin her birinin 
beslenmesi, sağlık kontrolleri ve 
aşıları yapılmakta. Kampüs içindeki 
köpeklere öğrenci ve çalışanların 
ilgisi görülmeye değer. Ayrıca Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü koyun, 
keçi, tavus kuşu, keklik, baykuş, 
bıldırcın ve tavuklara da ev sahipliği 
yapıyor. Üniversite bünyesindeki 
öğrenci toplulukları da doğa ve 
hayvanların korunması kapsamında 
birçok sosyal sorumluluk projesi ve 
faaliyetleri yürütmekte.

Anadolu Parsı 
Başkent’te Yaşıyor

Anadolu Parsı
Boyu 200-250 cm, ağırlığı dişilerde 35-50 kg, erkeklerde 45-70 kg civarındadır. Yaklaşık ömrü 20 yıldır. Oldukça çevik olan 
Anadolu Parsı, Ege ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda 
yaşamıştır. Neslinin tükendiği yönünde görüşler bulunmasına karşın, bugün Türkiye’de 10-15 adet kadar Anadolu Parsı’nın 
yaşadığı bilinmektedir.

Parsy Cafe Açıldı
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Doğa Dostu Başkent

Genel Sekreter
 Hayri Öztürk:

“Başkent 
Üniversitesi 
kullanmaya 

başladığı EBYS 
sistemi ile

ağaçları 
kesilmekten 

kurtardı.” 

Başkent Üniversitesi Genel
Sekreteri Hayri Öztürk:
“7 gün 24 saat ilkesi 
doğrultusunda devam eden 
çalışmalarımızda
Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi ile zamanı daha 
tasarruflu kullanmaya başladık. 
EBYS ile doğanın korunmasına 
da katkı sağlamaktayız”.

Başkent Üniversitesi’nin gelen-giden 
evrakların elektronik ortamda kayıt 
ve takiplerinin yapılabilmesi için 
tüm birimlerine Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi (EBYS) sistemi 
kuruldu. Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi süreçleri ile ilgili mevzuat 
ve standartlar konusunda, kullanıcı 
ve sistem sorumluları eğitimlerinin 
tamamlanmasının ardından sistem 
Başkent Üniversitesi Kampüsü ve 
Ankara’daki sağlık kurumlarında 
14 Eylül 2015 tarihinde aktif olarak 
kullanılmaya başlandı. EBYS 
sistemi Başkent Üniversitesi’ne 
bağlı olarak Ankara dışında hizmet 
veren Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri’nde ise 01 Ocak 2016 
tarihinden itibaren aktif hale getirildi.

Başkent Üniversitesi Genel 
Sekreteri Hayri Öztürk Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi ile tüm 

yazışmaların bilgisayar ortamında 
yapıldığını bu sayede yazışmaların 
standartlaştığını, sevk, paraf ve 
onay sürelerinin kısaldığını ve 
yazışmaların sağlıklı bir şekilde 
arşivlendiğini belirtti.

Başkent Üniversitesi Genel Sekreteri 
Hayri Öztürk EBYS hakkında yaptığı 
açıklamalarda; “Başkent Üniversitesi 
çalışanları olarak zaman en 
değerli varlığımızdır. 7 gün 24 saat 
ilkesi doğrultusunda devam eden 
çalışmalarımızda Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi ile zamanı daha 
tasarruflu kullanmaya başladık. 

Başkent Üniversitesi kurulduğu 
günden bu yana kampüs alanı 
ve çevresinin ağaçlandırılması 
konusuna büyük önem vermektedir. 
Üniversite kullanmaya başladığımız 
doğa dostu Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi ile doğanın korunmasına 
da katkı sağlamaktayız. Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi kullanımı 
ile azalan kağıt harcamalarımız 
sayesinde beş ay içerisinde 16 ağaç 
kesilmekten kurtarılırken, 81.379,20 
litre su tasarrufu yapılmıştır. Yine 
bu sistem sayesinde 4.611,49 kg. 
karbondioksit salınımı engellenirken 
325,52 kg. atığın doğaya karışmasının 
da önüne geçilmiştir” dedi.   ■

EBYS ile 16 ağaç

kesilmekten kurtarıldı,

81.379,20 litre su

tasarrufu yapıldı,

4.611,49 kg. karbondioksit

salınımı engellendi,

325,52 kg. atığın doğaya

karışmasının da önüne

geçildi.
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İnsan hayatının kutsallığından 
taviz vermeden, sabır ve 
sevgi ile mesleğini icra eden 
tüm doktorlarımız ve sağlık 
personelimizin 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı okuyucularımızla 
birlikte kutluyoruz. 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Haldun 
Müderrisoğlu ile konuştuk:

14 Mart’ta Tıp Öğrencilerinden 
İşgal Protestosu
“Bizim ülkemizde olduğu gibi dünyanın 
her yerinde hekimler için özel günler 
vardır ama her yerde aynı gün değildir. 
Bizim ülkemizde 14 Mart tarihi Tıp 
Bayramı olarak kutlanmaktadır. 
II. Mahmut zamanında ‘Tıbhane-i 
Amire’ ve ‘Cerrahhane-i Amire’ adlı 
tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 
1827 ülkemizde modern tıp eğitiminin 

başlangıcı olarak kabul edilir. 14 
Mart Tıp Bayramı, ilk kez 1919’da, 
Tıbbiyenin açılışının 92. yılında 
kutlandı. Bu kutlamanın bir amacı 
vardı. İstanbul’un işgal altında olduğu 
günlerde o dönemin tıp öğrencileri 
işgali protesto etmek için 14 Mart’ta 
kutlama yapma bahanesi ile bir çay 
partisi tertip etmişlerdir. Bir araya 
geldiklerinde ise işgal kuvvetlerinin 
İstanbul’u terk etmesini ifade eden 
pankartları binaya asarak protesto 
eyleminde bulunmuş ve ‘İstanbul 
Bizimdir’ demişlerdir. Bu iki olay 
dolayısıyla ülkemizde 14 Mart Tıp 
Bayramı olarak kutlanmaktadır. 14 
Mart Tıp Bayramı yaklaşık olarak 
son 10 yıldır ulusal düzeyde bir sağlık 
haftası olarak kutlanmaktadır. Bu 
haftaya özgü etkinlikler, konferanslar 
tertip edilmektedir. Dolayısıyla 

bu günlerin bu tür aktivitelere 
olanak sağlaması açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. 14 Mart 
Tıp Bayramı’nda her yıl bir tıp 
fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 
törenlere devlet büyükleri de 
davet edilir. Hep birlikte Anıtkabir 
ziyaret edilir ve ardından hazırlanan 
programlara uygun olarak etkinlikler 
gerçekleştirilir.”

14 Mart Tıp Bayramı’na  
Başkent Üniversitesi Dört Kere 
Ev Sahipliği Yapmıştır
“1981 yılında Ankara’daki tıp 
fakülteleri bir araya gelerek 
Ankara’daki tıp bayramını ortak 
olarak kutlama kararı almışlardır. 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi de 
kuruluşundan itibaren bu anlaşmaya 
katılmıştır.  

14 Mart Tıp Bayramı
Kutlu Olsun

14 Mart Tıp Bayramı’na üniversite 
olarak dört kere ev sahipliği yaptık. 
Ankara’daki tıp fakültelerinin birlikte 
düzenlediği etkinlikler arasında spor 
turnuvaları da yer almaktadır. Asistan, 
öğrenci, uzman ve öğretim üyesi 
kategorilerinde futbol turnuvaları 
yapılmaktadır. 2013 yılında Başkent 
Üniversitesi olarak ev sahipliğimiz 
sırasında bu turnuvalara basketbol 
turnuvasını da ekledik. 2013’ten bu 

yana da hem futbol hem basketbol 
turnuvası düzenleniyor. Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi olarak bu turnuvalarda 
oldukça başarılı olduğumuzu da 
belirtmeliyim.” 

Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Beş Yıldızlı 
Hekimler
“Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
misyonu beş yıldızlı hekimler 

yetiştirmektir. Bu konuda ciddi bir çaba 
içerisindeyiz. Türkiye’de tıp eğitimi belli 
standartlara kavuşuyor bu da fevkalade 
umut verici bir durum.  
Bu standartlarda gönüllülük esasına 
göre başvuran kurumlar değerlendirip 
incelendikten sonra eğitim programları 
akredite ediliyor. Türkiye’de akredite 
olan en genç tıp fakültesi ve aynı 
zamanda tek vakıf üniversitesi Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’dir.”   ■

Prof. Dr. 
İ. Haldun Müderrisoğlu:

“Başkent 
Üniversitesi 
14 Mart Tıp 
Bayramı’na

Kuruluşundan 
Bu Yana  

Dört Kere 
Ev Sahipliği 

Yapmıştır.” 
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Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu 
tarafından Kardiyoloji alanında 
2010 yılında verilmeye başlanan 
“Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi 
Yeterlilik Belgesi’ni 2016-2021 
döneminde Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
yeniden almaya hak kazandı. 

Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi’nde düzenlenen törende 
Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal tıp eğitiminin 
her kademesinde kaliteli eğitimin 
önemine dikkat çekerek bunun 
da ancak çağın gereklerine cevap 
verecek bilgi ve beceri ile donanmış, 

genç, dinamik hekimlerin ve 
yardımcı sağlık elemanlarının 
yetişmesi ile mümkün olduğunu, 
bu alanda birkaç anabilim dalı ile 
birlikte kardiyolojinin çok yol almış 
olmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Törende konuşan Türk 
Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Lale Tokgözoğlu ise, kardiyoloji 
alanında mezuniyet sonrası eğitimin 
standartların oluşmasında Türk 
Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun 
çabalarına dikkat çekti. Yeterlilik 
belgesini kurum adına alan Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu da;   

“Bu belgeyi Türkiye’de ilk alan 
kurumlardan olan Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı’na, beş yıl sonra yeni 
baştan titiz kontrol, denetleme ve 
değerlendirmeler sonucu Kardiyoloji 
alanında uluslararası gereklere 
ve ulusal standartlara uygunluk 
belgesi verilmesine karar verildi. 
Bu belge Avrupa Uzman Hekimler 
Birliği tarafından da tanınmaktadır. 
Bu gurur verici tablonun ortaya 
çıkmasında pay sahibi olan tüm 
hocalarımız ve elemanlarımıza 
minnet borçluyuz”dedi.   ■

Kardiyoloji Uzmanlık 
Eğitiminde Yetkin Bir Adres : 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Türk Kulak Burun Boğaz ve 
Baş Boyun Cerrahisi Derneği 
tarafından düzenlenen 37. Türk 
Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş 
Boyun Cerrahisi Kongresi’nde 
Pediatrik Otolarengoloji dalında 
en iyi araştırma ikincilik ödülünü 
“Multifrekans Timpanometri 

Ölçümlerinin Seröz Otitli ve Sağlıklı 
Çocuklarda Karşılaştırılması” 
adlı çalışma ile Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdinç 
Aydın, Yrd. Doç.Dr. Seda Türkoğlu 
Babakurban ve Damla İçmen’den 
oluşan ekip kazandı. Aynı kongrede 
Rinoloji-Alerji konulu en iyi 

araştırma ikincilik ödülünü ise 
“Mometazon Furoat Burun Spreyinin 
Burun Mukoza Hücresi DNA’sı 
Üzerine Etkisi” adlı çalışma ile Prof. 
Dr. Erdinç Aydın, Doç. Dr. Erkan 
Yurtcu, Doç Dr. Özlem Özbek, Yrd. 
Doç.Dr. Seda Türkoğlu Babakurban 
ve Uzm. Dr. Hakan Akkaş kazandı.   ■

Başkent Üniversitesi Hastanesi KKB’ye İki Ödül

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğrenci Topluluğu 
tarafından 1.Ulusal Öğrenci Kongresi 
19-20 Mart 2016 tarihlerinde 
Kızılcahamam Patalya Thermal 
Resort Hotel’de gerçekleştirildi. 

Danışmanlığını Pedodonti 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Sevi Burçak Çehreli’nin yaptığı 
Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Alptuğ Kendirci, son sınıf 
öğrencileri Merve Haberal, Pınar 
Çırakoğlu ve Esin Kozak’ın içinde 
bulunduğu organizasyon komitesi 
ve fakülte öğrencilerinin desteğiyle 
birincisi gerçekleştirilen kongreye 
Ankara Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Kırıkkale Üniversitesi, Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi, Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültelerinden 150’ye 

yakın öğrenci ve Başkent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun 
olan diş hekimleri katıldı. Kongre, 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal, Üniversite’nin bir 
önceki Rektörü Prof. Dr. Kenan Araz, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir 
Varoğlu’nun katılımı ve Başkent 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bülent Dayangaç’ın 
yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. 
Sunuculuğunu Başkent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinden Nehir Bilgin ve Mert 
Yılmaz’ın yaptığı bilimsel programın 
ilk oturumunda Medipol Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sina Uçkan ve Başkent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayça 
Arman Özçırpıcı tarafından sunum 
yapılırken öğleden sonra ikinci 
oturumun ilk konuşması Dt. Serhat 
Köken tarafından gerçekleştirildi 
ve ardından Dr. Dt. Mehmet Dikmen 

sunum yaptı. Başkent Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi eski mezunlarının, 
fakülte hocalarının, konuşmacılar ve 
ailelerinin, çeşitli fakültelerden diş 
hekimliği öğrencilerinin ve Ankara 
Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Dt. 
A.R. İlker Cebeci’nin katılımıyla gala 
yemeği gerçekleşti. Kongrenin ikinci 
günü sunumları Gazi Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bülent Kurtiş ve Ankara Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Dr. Dt. A.R. İlker Cebeci 
tarafından yapıldı. Dr. Dt. A. R. İlker 
Cebeci’nin sunum sonrası yaptığı 
mesleki söyleşi hem öğrenciler hem 
de diş hekimleri tarafından ilgi gördü. 
Ders ve staj maratonundan uzak; 
bilimsel içerik yönünden zengin ve 
aynı zamanda Kızılcahamam Patalya 
Thermal Resort Hotel’in sunduğu 
olanaklarla keyili geçen kongre iki gün 
sürdü.   ■

1. Ulusal Öğrenci Kongresi 
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Medresede eğitim almış bir babanın 
sekiz çocuğundan biri Prof. Dr. 
Gülnaz Arslan. Sekiz kardeşin 
hepsi okumuş. Kimi öğretmen 
kimi de mühendis. Baba Rasim 
Koçal en küçük kızı Gülnaz’ı hekim 
yapmak istemiş. Etkileyici öykünün 
devamını Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi’nden mesleğine 
aşık bir hekim olan Prof. Dr. Gülnaz 
Arslan anlatıyor:

“Büyüdüğüm köyde babam saygın 
bir kişiydi.  Herkes ona akıl danışırdı. 
Babam medrese eğitimi almıştı 
ama çok ileri görüşlü ve aydın bir 
insandı. Babam Arapça bilirdi ve 
her Perşembe odasına çekilir Kuran 
okurdu. Dindardı ama asla yobaz 
değildi. Kıyafet devrimi olduğunda 
köyde babamın teşviki ile çarşafını 
çıkaran ilk kadın annem olmuştu. 
Babamın bir yüzbaşı arkadaşının eşi 
anneme bir manto hediye etmişti. 
Babam annemden çarşafını çıkarıp 
o mantoyu giyerek köyde gezmesini 

istemişti. Annem başta zorlandı ama 
kabul etti. 

Zengin bir aile değildik. Benim 
ilkokula başlayana kadar ayakkabım 
yoktu. Yazın çıplak ayakla gezerdik. 
Kışın ise annem patik örer altına 
hayvan derisi dikerdi. Onu giyerdik. 
Ama tüm yokluğa rağmen babam 
bütün çocuklarını okuttu. Çok iyi 
hatırlıyorum,babam daha çocukken 
bana hep “Doktor olacaksın” derdi. 
Babam böyle söyledikçe ben de 
başka bir şey düşünemez olmuştum. 
Lise sıralarında iken derslerim çok 
iyiydi. Matematik Hocam benim 
İTÜ’ye gideceğimi düşünürdü. 
Üniversite sınavından sonra “Hocam 
ben tıp yazdım “ dediğimde çok 
şaşırdı. Tercihlerime sadece tıp 
yazmıştım ve İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ni kazandım. İdealim 
kadın doğum hekimi olmaktı. Kadın 
doğum sınavları yılda iki kez açılırdı.  
Sınavın açılmasını beklerken 
Hacettepe’de Anestezi Bölümü 

açılınca geçici olarak oraya gittim 
ve gidiş o gidiş oldu. Anesteziye 
aşık oldum. Girdiğim kadın doğum 
sınavını kazandığım halde anestezide 
kaldım.”

Kadın doğum diye başladığı 
hekimlik yolculuğuna 
“Anestezi bölümüne bayıldığını 
söyleyerek” anestezist olarak 
devam eden Prof. Dr. Gülnaz 
Arslan’a göre Anestezi Dalı 
bağımlılığı ve çok çalışmayı 
gerektiriyor:

“Anestezi hakikaten çok zor bir dal. 
Gecesi gündüzü yok. Hemen her 
bölümün ameliyatlarına giriyorsunuz 
ve iş ameliyat ile bitmiyor. Hastayı 
ameliyat öncesinde de sonrasında 
da takip etmek zorundasınız. Bizleri 
pilota benzetirler. Uçağın kalkışı bir 
andır. Belirli bir yüksekliğe varır 
sonra düz gider, inişte de hem yolcu 
da hem de pilotta heyecan tekrar 
başlar.  

Ameliyat esnasında uyutuluşun 
ameliyatın başlamasına yetecek 
derinliğe varacak süreye ulaşması 
önemlidir. Yani uçağın belirli 
bir yüksekliğe varışı gibi. Sonra 
ameliyat başlar ve durum stabilleşir. 
İniş safhamız ise uyandırma 
safhasındadır. Komplikasyonların 
büyük bir kısmı bu safhada olur.  
Çok dikkatli olmak gerekir.”

Gecesi gündüzü olmayan 
anestezi branşındaki başarısını 
çalışmaya çok ama çok 
çalışmaya bağlıyor Gülnaz Hoca 
bir de mesleğine duyduğu aşka:

“Başarı herkese göre değişir 
ben sadece çok severek çalıştım.  
Çok zevkle çalıştım hala da öyle 
çalışıyorum. Evim, çocuklarım 
daima ikinci planda oldu. Ben eş 
kolik, ev kolik değil iş kolik oldum. 
Başarının kilit kelimesi sevmek. 
Ben sadece çok severek çalışan 
bir anestezistim. Bana mesleğimi 

sevmemi ilke edindirdiği için Allah’a 
hep şükrederim. İnsanın işine 
severek heyecanla gitmesinden daha 
güzel ne olabilir ki?”

Prof. Dr. Gülnaz Arslan “Kadın” 
kelimesini olması gerektiği 
gibi tek bir kelimeyle açıklıyor; 
“İnsan” diyor:

“Erkek ne kadar insan ise kadın da 
o kadar insan. Kadın şiddete layık 
mı?  Erkek ne kadar değilse kadın 
da değil. Kadın erkeğin karşısında  
sadece fiziksel güç olarak güçsüz. 
Ama güçsüz diye dayağı mı hak 
ediyor? İkisi de insan, ikisi de kendi 
sorumluluklarını bilmeli. Eğitim 
çok önemli ama kadınların eğitim 
yönünden biraz zayıf olduğuna 
inanıyorum. Devlet politikası 
olarak kadınların eğitimlerine daha 
fazla önem verilir ve kadınlarımız 
eğitilirse, kadına yönelik şiddetin 
azalacağına inanıyorum.”    ■

Prof. Dr.  
Gülnaz Arslan: 

“Kıyafet 
devrimi 
olduğunda 
köyde 
babamın 
teşviki ile 
çarşafını 
çıkaran ilk 
kadın annem 
olmuştu.”

Fotoğrafın çekildiği sene 1936...
Gülnaz Hoca’nın babası İstiklal Harbi’ne 
katılarak Yalova dolaylarında milis 
kuvvetlerinde çarpışmış. Savaş bittiğinde 
bütün mücadele boyunca yanında olan, 
yükünü, silahını ve hatta yaralandığında 
kendisini taşıyan bu fotoğraftaki katırı 
kendisine hediye etmişler.

Prof. Dr. Gülnaz Arslan:
‘Ben İş Koliğim’
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Sindirim Sisteminin Başlangıç 
Noktası Ağzımızdır
“Medeni ülkelerde şehir suları diş 
çürümesini önleyici olarak yeterli 
dozda flor içeriyor. Bizim ülkemizde 
sularımız yeteri kadar flor içermiyor. 
Yine medeni ülkelerde ilkokul 
çağındaki çocuklarda ağız ve diş 
sağlığı konusunda eğitimler verilirken 
maalesef ülke olarak bu konuda da 
geriyiz. Ağız-diş sağlığının genel 
vücut sağlığı bakımından son derece 
önemli olduğu unutulmamalıdır. 
Her şeyden önce sindirim sisteminin 
başlangıç noktası ağzımızdır. Sağlıklı 
dişler olmazsa besinler istenilen 
şekilde öğütülemeyecektir. Bu da 
beraberinde mide rahatsızlıklarını 
ortaya çıkaracaktır. Buna bağlı olarak 
şişmanlık, obezite gibi durumlar ortaya 
çıkabilir. Diğer taraftan dişlerde olan 
çürükler sonucunda gelişen diş kökü 
veya diş etlerindeki enfeksiyonlar kalp 
hastalıklarının, böbrek hastalıklarının 
ve daha birçok hastalığın nedeni olarak 
karşımıza çıkabiliyor.”

Ağız İçerisinde Kanserler 
Oluşabiliyor
“Ağız kanseri epitel dokudan gelişen 

kötü huylu bir tümöral oluşumudur. 
Epitelin bulunduğu her bölgede kanser 
meydana gelebilir. Bu nedenle ağız 
içerisinde de kanserler oluşabiliyor. 
Ağız kanserlerinin oluşumunda 
en büyük etkenler sigara, alkol, 
ultraviyole ışınları, radyasyon, 
yetersiz beslenmeler, avitaminozlar 
ve diş hekimliği açısından son derece 
önemli olan ağız içerisinde yapılacak 
veya yapılan protezlerin dokularda 
yapmış olduğu iritasyonlardır. Yine 
aynı şekilde kırık dişlerin yanak 
içerisinde, dilde, dudakta yapmış 
olduğu iritasyonlar, tahrişler ağız 
kanserlerinin oluşmasında en önemli 
nedenlerdendir. Ağız muayenesinde 
ve kontrollerinde bunlar tespit edildiği 
zaman gerekli müdahaleler yapılırsa 
kanser oluşumu engellenebilir.” 

Bizim Eğitim Prensibimiz
Kaliteli Eğitim 
“Başkent Üniversitesi’nde Diş 
Hekimliği hizmetleri 1995  yılında 
Tıp Fakültesi bünyesinde açılan  tek 
ünitelik bir diş polikliniği ile başlamış, 
daha sonra  Ağız Diş Sağlığı Polikliniği 
olarak hizmet vermeye devam ederek 
1999 yılında Başkent Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. 
2000-2001 eğitim ve öğretim yılında 
lisanüstü eğitimine başlayan 
Fakülte 2006-2007 eğitim ve öğretim 
döneminde 30 öğrenci ile lisans 
eğitimine başlamıştır. 5 yıllık bir eğitim 
ve öğretim programını içeren Diş 
Hekimliği Fakültesi lisans eğitimi ilk 
3 yıl temel bilimler, 4. ve 5. sınıflarda 
ise klinik eğitim ve staj programlarını 
içermektedir. Başkent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun 
olan diş hekimleri kaliteli ve en 
son teknolojiyi kullanarak hizmet 
verebilecek birer sağlık personeli 
olacak şekilde yetiştirilmektedir. 
Mezunlarımızın Diş Hekimliği 
Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye genelinde 
birinci sırada olmaları eğitimimizin 
iyi olduğunun göstergesi iken bu 
durum bizleri de gururlandırmaktadır. 
Çünkü bizim eğitim prensibimiz 
kaliteli eğitim verebilmektir. bu 
kaliteyi sağlamak içinde öğrenci 
sayısının fazla olmasından ziyade 
en iyi şekilde eğitebilmek ve bire bir 
eğitim yaptırmak için çok fazla öğrenci 
almıyoruz.”  ■

Vücudumuzun dış dünyaya açılan 
kapısı olan ağzımız sağlığımızın da 
başladığı yerdir. Bilimsel yaklaşımlar 
ve uygulamalarla halkımızın ağız-
diş sağlığı seviyesini yükseltmek 
için çalışan Başkent Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi ülkemizde 
ağız-diş sağlığının korunması ve 
geliştirilmesinde önemli bir yere 
sahip. Başkent Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi hem halkımıza 
sunduğu modern ağız-diş sağlığı 
hizmetleri hem de yetiştirdiği diş 
hekimleri ile alanının öncülerinden. 
Ağız ve diş sağlığını Başkent 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Kurucularından Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kenan Araz’a sorduk:

Türk İnsanının  % 47’si Senede 1 
Defa Bile Diş Hekimine Gitmiyor
“Diş hem estetik hem de fonksiyon 
bakımdan insanın en önemli 
organlarından birisidir. Ağız ve diş 
sağlığı çok önemli olmakla beraber 
Türkiye’de büyük bir sorunu teşkil 
ediyor. Türk insanının  % 47’si senede 
1 defa bile diş hekimine gitmiyor. 
%12,5’i ise diş hekimine hiç gitmiyor. 
Bu verilere baktığımızda ülkemizde 
ağız diş sağlığı konusunda halkımızda 
büyük bir sorun var. Ağız diş sağlığı 
konusunda diş hekiminin kontrolü çok 
önemlidir. Senede en az bir defa diş 
hekimine gidilmelidir. Dişlerin günde 
iki defa fırçalanması da fevkalade 
önemlidir. Amerika’da bir kişi senede 
500 gram diş macunu kullanırken bu 
oran Türkiye’de 90 gramdır. Türkiye’de 
kullanılan diş macunu miktarı 

ortalamanın çok altında. Benzer durum 
diş fırçaları için de geçerlidir. Avrupa 
ülkelerinde kişi başına senede iki fırça 
kullanılırken Türkiye’de senede 3,5 
kişiye 1 fırça düşüyor. Tüm bunları 
göz önünde bulundurduğumuzda 
Türkiye’de ağız diş sağlığı büyük bir 
sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
da halkımızın diş sağlığı konusunda 
yeterli eğitimi olmamasından ve biraz 
da tembelliğimizden kaynaklanıyor. 
Halbuki senede en azından bir defa 
diş hekimine gidildiğinde, hekim ağız 
muayenesini yaptığı zaman, yalnız 
dişlere değil ağız içindeki bütün 
dokulara bakıyor. Dolayısıyla bu 
bölgelerde görmüş olacağı bir takım 
patolojik lezyonların tedavilerini 
yaparak veya ilgili uzmanlara 
yönlendirerek önleminin alınmasını 
sağlıyor.” 

Ağız-Diş Sağlığında 
Eğitimin Önemi

Prof. Dr. 
Kenan Araz:

“ Ağız-Diş 
sağlığı eğitimi
 hem halkımız 

hem de diş 
hekimliği 

öğrencileri için 
çok önemlidir.” 
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ile pekiştirilmesi konusunda devletin 
bu yönde getirdiği bir takım yasal 
düzenlemeler yani zorlayıcı nitelikteki 
düzenlemeler çok geriden geldi. 
Teorik bilgi, pratikle beslendiği ve 
desteklendiği sürece anlam kazanır. 
Biz hem üniversitemiz genelinde 
hem de fakültemizde staj eğitimine 
gereken önemi vermeye çalışıyoruz 
ama maalesef ülkemiz bu konuda 
henüz istenen seviyede değil. Bu 
seviye açıklığı özellikle de sosyal 
bilimler alanında mevcut.”

“Staj, eğitimin en önemli yapı 
taşı”
“Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi olarak öğrencilerimizin 
staj eğitimini büyük bir disiplinle 
yürütüyoruz. Biliyoruz ki staj, eğitimin 
en önemli yapı taşı. 
Bu nedenle yaz stajı ve iş başı 
stajı olarak adlandırdığımız staj 

eğitimlerimiz için yönergeler 
hazırladık. Bu yönergelerde sadece 
öğrencilere bir takım zorunluluklar 
koymadık. Bu eğitimin ciddiyetini ve 
disiplinini sağlayabilmek için hem 
fakülte olarak kendimizi, hem de 
staj yapılacak kurumu bağlayacak 
maddeler koyduk. Öğrencinin 
fakültemizce iş yerinde denetimi, 
telefonla denetimi, staj yapılan 
kurumdaki amiri ile görüşmeler 
hepsi bu yönergelerde yer alıyor. 
Staja giden öğrencimizin takipçisi 
oluyoruz.  Ticari Bilimler Fakültesi 
olarak öğrencilerimize; ‘Hadi sen git 
şu kadar gün staj yap, süreni doldur 
gel’ şeklindeki staj uygulamalarına 
karşıyız. Çünkü staj eğitimi disiplin 
altında yapıldığı zaman amacına 
ulaşır. Öğrenci bilgisini uygulamalı 
olarak pekiştirir, kurum da kendisine 
gelen öğrenciden en verimli şekilde 
fayda sağlayabilir. Öğrencinin başarı 

notunu ise staj yaptığı kurumdan 
aldığı not, bizim denetimlerimizde 
alınan not ve staj raporundan 
aldığı notun bileşkesi oluşturuyor. 
Öğrencilerimizin staj için gittiği 
birçok kurum, tanıdığı ve yetiştirdiği 
eleman olduğu için mezuniyet sonrası 
öğrencilerimizi istihdam etmek istiyor. 
Bu da staj eğitimine verdiğimiz önemin 
öğrencilerimiz tarafından toplanan 
meyveleri oluyor.”

“Staj kayıt dışı istihdamı da 
engelledi”
“Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi olarak anlaştığımız bazı 
kurumlardan öğrencilerin staj 
yaptıkları dönem içinde yol, yemek gibi 
gündelik giderlerini karşılamalarını 
da sağlıyoruz. Son yıllarda ülkemizde 
staj eğitimi için öğrenciler yararına 
bir takım yasal zorunluluklar 
oluşturuluyor. Sigorta bunların en 
başında geliyor. Böylece; hem öğrenci 
kurum da çalıştığı süre içinde bir 
güvence altında oluyor, hem de kayıt 
dışı istihdamın önüne geçiliyor. Kayıt 
dışı işçi çalıştıran kurumlar denetime 
tabii tutulduklarında o işçilerin 
stajyer olduğunu söyleyebiliyorlardı. 
Ama şimdi stajyer dendiğinde bile 
resmi sigorta evraklarını göstermek 
zorunda.” 

“Staj eğitiminde desteğin 
gönülden olması gerekir.”
“Öğrencilerin eğitim-öğretim 
hayatlarında piyasanın 
gereksinimlerinin de ötesinde 
becerilerle donatıldıklarında 
iş hayatına ayrıcalıklı olarak 
başlayacaklarına inanmaktayız. Bu 
nedenle staj eğitimi bir angarya olarak 
görülmemelidir. Bu anlayışın tamamen 
yıkılması gerekmektedir. Disiplinli, 
denetimli bir staj eğitim sisteminin 
ülkeye kazandırılması gereği var. Staj 
eğitimine desteğin gönülden olması 
gerekir. Kurumların hepsinin bunu 
hissetmesi, benimsemesi gerekiyor. 
Bu hem öğrencinin, hem kurumun 
ve tüm bunların toplamında ülkenin 
yararınadır.”  ■

Üniversite eğitimi sırasında alınan 
kuramsal bilgiler hakkı verilerek 
tamamlanan staj eğitimi ile 
pekiştirildiğinde öğrenciler kariyer 
basamaklarını rakiplerinden önde 
tırmanmaya başlarlar. İş dünyasında 
birçok otorite ve işveren staj 
eğitiminin önemi konusunda hem 
fikir. Ama iş uygulamaya gelince 
durum değişiyor. Öğrenci staj 
eğitimini alacak yer bulma konusunda 
sıkıntı çekerken, mezuniyet sonrası 
iş başvurusunda sorulan sorulardan 
ilki iş deneyimi ya da staj deneyimi 
olmakta. Başkent Üniversitesi 
Ticari Bilimler Fakültesi yönetimi 
ve öğretim üyeleri staj eğitimine 

büyük önem veriyorlar. Staj eğitimi 
konusunda oldukça hassas davranan 
fakültenin titizlikle oluşturduğu staj 
eğitim yönergeleri de bu alanda 
örnek alınacak nitelikler taşımakta. 

Kariyer basamaklarının ilk 
adımlarından olan staj eğitimi ve 
doğru uygulamalarını Başkent 
Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan 
Yaşar Ayhan’a sorduk:

“Teorik bilgi, pratikle beslendiği 
ve desteklendiği sürece anlam 
kazanır.” 
“Staj eğitiminin bugününü 

değerlendirebilmek için dününe 
de göz atmak gerekir. Ben Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler’de 
okudum. Biz o zamanlar bilgileri hep 
teorik olarak aldık. Teorik olarak 
sınıfta öğrendiğimiz bu bilgilere 
çalıştık, sınavlara girdik ve mezun 
olduk. Doktora yapmak için yurtdışına 
çıktığımda aradaki farkı gözlemleme 
şansım oldu. Orada öğrenci sabah 
üniversitede ders görüyor, öğleden 
sonra anlaşmalı kuruma gidip 
öğrendiklerinin uygulamasını 
yapıyordu. Bizim ülkemizde bu 
düşünce yapısı o yıllarda henüz 
oluşmamıştı. Ne yazık ki Türkiye’de 
verilen teorik eğitimin staj eğitimleri 

Prof. Dr. 
Doğan Yaşar Ayhan

“Başkent 
Üniversitesi 
Ticari Bilimler 
Fakültesi olarak 
öğrencilerimizin 
staj eğitimini 
büyük bir disiplinle 
yürütüyoruz. 
Biliyoruz ki staj, 
eğitimin en önemli 
yapı taşı.”

Kariyerin Başlangıç Noktası: 
Staj Dosyası
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Başkent Üniversitesi Kariyer 
Yönlendirme Merkezi tarafından 
organize edilen Kariyer Fuarı 2016 
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
sergi alanında 9 Mart 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi 
öğrenci ve mezunlarını sektörle 
buluşturmak, firmalarla yüz yüze 
iletişim kurabilmelerini sağlamak, 
staj ve iş başvurusu yapma imkanı 
sunmak amacıyla düzenlenen Kariyer 
Fuarı’na ilgi yoğundu. Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal ve yönetim kurulu üyeleri 
standları tek tek gezerek firma 
temsilcilerinden bilgi aldılar.

Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, 
Kariyer Yönlendirme Merkezi’nin 
amacının öğrencileri daha okurken iş 
hayatına hazırlamak ve yeni mezun 
olacaklara kendilerine uygun bir iş; 
mevcut işlerinden memnun olmayan, 
iş koşullarını değiştirmek isteyen eski 
mezunlara da deneyimlerine uygun 
yeni kariyer olanakları bulmakta 
yardımcı olmak olduğunu belirtti.
48 firma katılımıyla gerçekleşen 
fuarda katılımcı firmalar öğrencilere 
sektörleri hakkında bilgi vererek 
tavsiyelerde bulundular. 

Başkent Üniversitesi İnsan Kaynakları 
ve Kariyer Yönlendirme Merkezi 
Koordinatörü Özge Yalçın Demiran 
fuar sonrasında öğrencilerin 
kariyer planlamalarına değişik 
bir bakış açısı getirebildiklerini ve 
kariyer planlarını bu doğrultuda 
gerçekleştirmeye çalıştıklarını 
söyleyerek fuarın öneminin altını çizdi. 
Kariyer Fuarı’nda ileride bulunmak 
istedikleri sektörlerin firmalarına 
staj ve iş başvurusunda bulunma 
imkanı bulan öğrenciler ise Başkent 
Üniversitesi’nin kendilerine sunduğu 
bu olanak sayesinde çok şanslı 
olduklarını belirttiler.   ■

Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka 
Merkezi tarafından düzenlenen İş’te 
Başkent Buluştayı 25-26 Mart 2016 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Buluştayın amacı  Ankara ve çevre 
illerde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerini çeşitli sektörlerden 
girişimcilerle tanıştırmaktı. Böylece 

vizyonu geniş, sektörü bilen 
öğrenci sayısının artması ve katılan 
öğrencilerin henüz üniversitedeyken 
mezun olunca ne yapacaklarını 
bilmelerini sağlayarak mezuniyet 
sonrasında çok değerli olan 
zamanın kaybedilmesinin minimuma 
indirilmesi hedeflendi. Buluştaya 
çeşitli sektörlerden 11 konuşmacı 

katıldı. Konuşmacılar girişimcilik ve 
başarı öykülerini anlatarak soruları 
cevaplandırdılar. Açılış konuşmalarını 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal ve Ekin Ön Kuluçka 
Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Zeliha Eser 
‘in yaptığı Buluştay iki gün sürdü.    ■

Kariyer Fuarı 2016
Başkentliler 
İş Dünyası ile Buluştu
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Ankara Kalkınma Ajansı ve Anadolu 
Organize Sanayi Bölgesi arasında 
“Ankara Anadolu Organize Sanayi 
Bölgesi ve Başkent Üniversitesi 
İşbirliğinde AR-GE, ÜR-GE Merkezi 
Kurulum Öncesi Fizibilite Çalışması 
(ORBİT-MER)” sözleşmesi imzalandı. 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Arif Şayık ve Ankara 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay ile Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar 
tarafından imzalanan sözleşme ile 
ORBİT-MER Organize Sanayi Bölgeleri 
Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi 
fizibilite çalışması yapılacak. Başkent 
Üniversitesi’nin ortak olduğu proje ile 
üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak 
merkezin ilk adımları atıldı. Bu 

merkez ile AR-GE ve yenilikçiliğe 
dayalı sürdürülebilir kalkınmanın 
bel kemiğini üniversite-sanayi 
işbirliği ile oluşturmak hedeflendi. 
Fizibilitesi yapılacak proje hayata 
geçtiğinde Anadolu Organize Sanayi 
Bölgesi’nin de içinde bulunduğu sanayi 
havzasında toplam 5 adet Organize 
Sanayi Bölgesi’nden 1250 işletmeye 
fayda sağlanacak.   ■

Başkent Üniversitesi “Üniversite-
Sanayi İşbirliği” kapsamında 
geliştirilen projelere bir yenisini 
daha ekleyerek Ankara’nın Kazan 
ilçesinde bilim kenti kurulması için 
Başkent Üniversitesi önemli bir adım 
attı. Başkent Üniversitesi Kazan 
Kampüsü içine teknokent yapılması 
amacıyla “Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi” kurucu heyet toplantısı, 
Başkent Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal 
ve Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir’in de katılımı ile 31 
Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu 
heyet toplantısına ayrıca; Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal, Başkent Üniversitesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu ve 
Ostim Sanayi Bölgeleri temsilcileri 

ile Kazan Belediye Başkanı Lokman 
Ertürk katıldı. Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal yaptığı 
açılış konuşmasında projeye destek 
verenlere teşekkür etti. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal da konuşmasında, 
Başkent Üniversitesi’nin bilim ihraç 
eden bir konuma geldiğinin altını 
çizerek “Hepimizin görevi, ülkemizi 
yüceltip yükseltmektir. Biz de bunu 
yapacağız” diyerek üniversite-
sanayi işbirliğinin önemine vurgu 
yaptı. Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir 
Varoğlu katılımcılara yaptığı 
sunumda, Başkent Üniversitesi 
ve bilimsel çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Berna Dengiz, teknokent 
projesinin amacı ve detayları ile 

ilgili katılımcıları bilgilendirdi. 
Kazan Belediye Başkanı Lokman 
Ertürk de konuşmasında, Başkent 
Üniversitesi’ne ilçeye yaptığı tüm 
yatırım ve yardımlardan dolayı 
teşekkür etti. Ankara Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir, teknokentin Türkiye’ye 
sınıf atlatacağını belirtti. Toplantıya 
katılan Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri 
Işık’ın danışmanlarından Okay 
Memiş de projeye bakanlık olarak 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını söyledi. Anadolu ve Ostim 
Sanayi Bölgesi’nin temsilcilerinin 
de projeyle ilgili görüşlerinin 
paylaşıldığı toplantının ardından 
Kazan’ı bilim kentine dönüştürecek 
olan teknokentin temeli atıldı.  ■

Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan 
Faaliyet Desteği kapsamında finanse 
edilen “Ankara Anadolu OSB ve 
Başkent Üniversitesi İşbirliğinde 
ARGE-ÜRGE Merkezi Kurulum Öncesi 
Fizibilite Çalışması (ORBİT-MER)” 
projesi tarafların yoğun çalışmaları 
ile devam ediyor. Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesi Kentsel Tasarım 

Projesi’nin bir parçası olan ORBİT-
MER’in, sektörel ve teknik analizleri 
doğrultusunda, merkez mekan 
kurgusunun tüm mekanlar arasındaki 
ilişkilerinin belirlenmesi için yapılan 
mimari proje sözleşmesi imzalanarak 
projenin bir adımı daha hayata 
geçirilmiş oldu. Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kutsi Tuncay ve BEDAM 
Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı tarafından 
imzalanan sözleşme ile ORBİT-
MER olanaklarının, ihtiyaçlarının 
ve taleplerinin değerlendirilmesi 
ile oluşturulacak mimari konsept 
çalışmasının gerçekleştirilmesi 
hedeflendi.    ■

Başkent Üniversitesi Sanayi İşbirliği

ORBİT-MER Mimari Proje Sözleşmesi İmzalandı

Kazan’a Teknokent

“Başkent 
Üniversitesi
Kazan Kampüsü 
içine teknokent 
yapılması amacıyla 
‘Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’ kurucu 
heyet toplantısı 
yapıldı.”
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Başkent Üniversitesi- KOSGEB 
Teknoloji Geliştirme Merkezi 
(TEKMER) 14 Haziran 2013 tarihinde 
KOSGEB ile imzalanan protokol 
çerçevesinde kurulmuş, 26 Eylül 
2013 tarihinde ise çalışmalar 
başlamıştır. Ülkemiz Ar-Ge ve 
inovasyon politikaları içinde 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
öneminin bilincinde olan ve 
akla, bilime dayalı gelişim 
vizyonunu benimseyen BAŞKENT 
KOSGEB TEKMER binası Bağlıca 
Kampüsü içinde 15 işlik ve 2 
laboratuvar alanıyla Ankara’nın 
genç girişimcilerine hizmet 
vermektedir. Başkent Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni ve 
çalışmaları Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz’e 
sorduk:

Başkent Üniversitesi üzerine 
düşeni hızla yerine getirmiştir
III. kuşak üniversitelerin görevi 
olarak gördüğümüz KOBİ ve 
girişimcilerin Ar-Ge-inovasyon 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
güçlendirilmesine yönelik
çalışmaları desteklemek üzere
kurulan Başkent TEKMER’de 
açılışından bu yana toplam 48 proje 
başvurusu değerlendirilmiştir.
Kuruluş sürecinde Başkent 
Üniversitesi  ve KOSGEB 
üzerine düşeni hızla yerine 
getirmiş, yönetimle ilgili kurullar 
oluşturulduktan sonra TEKMER’de 
çalışmalar hızla başlamıştır. 
Başkent Üniversitesi tarafından 
tanıtım programları yanı sıra 
girişimcilik ve TEKMER’e başvuru 
hakkında bilgilendirme seminerleri 
düzenlenmiştir. İlk 6 ay içinde 29 
proje başvurusundan 15 proje işlikli, 
8 proje duvarsız desteklenmiştir. 
Şimdiye kadar toplam 48 proje 
değerlendirilmiştir. Halen dört 
yeni proje değerlendirmesi devam 
etmektedir. Bugüne dek  8 proje 
başarı ile tamamlanmış ve ticari 
hayata atılmıştır. Özlem,Oruba, 
Nanobiomed firmaları Patent 

ve Faydalı Model Başvurusu 
yapmışlardır. Bunlardan Özlem 
firması faydalı modelini almıştır. 
İZEUS firması ise Endüstriyel 
Programı’nda başvuruda 
bulunacaktır. Halen 23 şirket 
faaliyetlerine devam etmektedir. 25 
akademisyenimiz izleyici olarak bu 
projelerde görev almıştır. 

Öncelik Biyomedikal ve 
Yenilenebilir Enerjiye 
KOSGEB-BAŞKENT TEKMER 
öncelikli tematik alan olarak 
Biyomedikal ve Yenilenebilir Enerji
ile yola çıkmış olup diğer alanlardaki
girişimcilere de kapılarını açmıştır.
Bu iki alanın seçilmesinin iki önemli
nedeni vardır: Türkiye’nin cari açık
probleminde en büyük etkenin enerji
ve teknoloji yoğun ithalat olması ve 
teknoloji yoğun ithalatın içinde büyük 
paylardan birinin ise sağlık sektörü 
harcamaları olmasıdır. Ancak katma 
değeri yüksek üretim ve istihdama 
dayalı modelle cari açıkla baş 
edilebilir. 

TEKMER’de İnovatif Fikirler
Ticari Değere Dönüştürülüyor

Bunun için öncelikli olarak sağlık 
ve enerji  alanında AR-GE yeteneği 
yüksek araştırmacılara ihtiyaç 
vardır. Başkent Üniversitesi sağlık 
alanında öncü bir üniversitedir. 
Başkent Üniversitesi ülkemizin bu 
problemlerini göz önüne alarak bu
alanda çalışacak Ar-Ge yeteneği
yüksek mühendisleri yetiştirmek
üzere Türkiye’de bir ilk olan 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nü
bundan 13 yıl önce üniversitenin
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın öngörüsüyle kurmuştur.
Ülkemizde sağlık alanında kullanılan 
cihazların % 80’i ithal edilmektedir. 
Cari açığın en büyük etkenlerinden 
birisi budur. Ülkemizin ileri teknoloji
ile üretilmiş tıbbı cihazların 
üretilmesine ihtiyacı var. Biyomedikal
Bölümü’nde çalışan arkadaşlarımız
araştırmalarını çeşitli projelerle bu
alanda yoğunlaştırdılar. Biyomedikal
Mühendisliği Bölümü’nden beş, 
Bilgisayar Mühendisliği’nden bir 
öğretim elemanımız Sanayi Bilim
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tekno-
Girişim Sermayesi programından
destek alarak projelerini hayata
geçirmiştir. Bunlardan dördü daha
sonra bu projeleriyle TEKMER’de
desteklenerek araştırma geliştirme

faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden bir öğretim üyemiz
başlangıç sermayesi ile şirketini
kurarak aldığı AR-GE desteği ile
araştırmalarını sürdürmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden
Yrd. Doç. Dr. Emre Sümer, ARGE
çalışmaları sonunda “Göz Kontrollü 
Hasta İletişim ve Kumanda 
Aparatı” geliştirerek Faydalı Model 
Belgesi almıştır. Bundan sonraki 
aşamada ürünün ticarileştirilmesi 
sağlanabilecektir. Bu konuda
üniversitemiz TTO’su gerekli desteği
sağlamaktadır. TEKMER bünyesinde 
enerji alanında yenilenebilir enerji 
konularındaki araştırma faaliyetleri 
de artmıştır. Bu ekosistem içinden 
doğacak işletmelerin büyüyerek 
istihdam yaratmaları ve bölgesel ve 
ulusal kalkınmaya destek olmaları 
beklenmektedir. Böylece Başkent 
Üniversitesi ülke ve toplumun 
kalkınmasına yönelik bir başka 
görevini yerine getirirken, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  ve 
KOSGEB ile ülkemiz sanayine katkı 
sağlayacak yeni firmaların doğması 
için eko-sistem içinde birçok yeni 
projeyi desteklemiş olmaktadır. 

Yapılan Çalışmaların Ticari 
Değeri de Olmalıdır
KOSGEB-Başkent Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Merkezi
(TEKMER)’de Başkent Üniversitesi 
mezunlarımız, öğretim üyeleri 
proje önererek şirket kurup AR-
GE yapıyorlar. Dışarıdan gelen 
girişimciler de var. Burada yapılan
çalışmaların ticari değeri de 
olmalıdır. Sonunda şirket büyümeli
ve istihdam yaratmalı. TEKMER için
bu önemli bir kriterdir. Diğer taraftan
öğretim üyelerimiz ise bu projelerin
seçim sürecinde değerlendirme 
kurulunda, seçilerek desteklenen
projelerin yürütülmesinde ise izleyici
olarak görev almaktalar. Böylece
ileri teknolojiye sahip yeni ürün ve
tasarımların geliştirilmesine destek
oluyorlar. En önemlisi üniversite-
sanayi işbirliği bir anlamda 
sağlanmış oluyor. III. kuşak 
üniversiteler sanayi odaklı 
araştırmalar yaparak bunların
sanayide uygulanmasını öncelikleri
arasına almalıdır. Bu bağlamda
fakültemizde üniversite-sanayi
işbirliğine, araştırmalara, bu 
araştırmaları hayata geçirmek için
girişimciliğe önem vermekteyiz.  

Prof. Dr. 
Berna Dengiz

“Başkent Üniversitesi  
ve KOSGEB üzerine 
düşeni hızla yerine 
getirmiş, yönetimle 
ilgili kurullar 
oluşturulduktan 
sonra TEKMER’de 
çalışmalar hızla 
başlamıştır.”



3938

baskent.edu.trBaşkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 2

Wils Teknoloji Proje Danışmanlık 
San. Tic. Ltd. Şti’ni kuran girişimciler 
Başkent Üniversitesi Kazan Meslek 
Yüksek Okulu Mezunları
Prof.Dr. Berna Dengiz proje ile ilgili 
olarak; “Henüz TEKMER kurulmadan 
önce Kazan Meslek Okulu Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şükran 
Öktem, son sınıf öğrencisi Salih 
Polat ile birlikte güzel bir proje ile 
bana geldiler. Yapacakları işe olan 
inançlarını görünce, TEKMER kurulur 
kurulmaz kendilerini aradım ve 
formata uygun projeyi hazırlayarak 
getirdiler. O günden bugüne yapılan 
işin sonuçları ortada” dedi. 

Başarılı proje ile ilgili olarak girişimci 
Salih Polat İse: “Şirketimiz 2014 yılının 
ortalarında Başkent Üniversitesi 
TEKMER’de faaliyete geçti. Tamamı 
yerli sermaye ve yerli iş gücü ile 
hayata geçirilmiş kablosuz modüller 
ve bunu destekleyen akıllı yan ürünler 

geliştirme misyonu ile bu işe başladık. 
Çok kısa bir süre içerisinde çekirdek 
ekibimizi genişleterek 250 farklı 
ürünün üretimini ve dağıtıcılığını 
üstlendik. Ağırlıklı sinyalizasyon 
sektörüne geliştirdiğimiz ürünlerde 
önceliğimiz; engelli vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaç 
duyulan ürünlerin şebeke elektriğine 
olan bağımlılığını azaltmak oldu. Bu
ürünlerden bir tanesi de KOSGEB
desteği ile tamamlamakta olduğumuz
“Fotovoltaik Kablosuz Kavşak
Yönetim Sistemi” adlı projemizdir.
Bu proje ile mevcut sinyalizasyon
sistemleri şebeke elektriğinden
ve kablolu bağlantıdan bağımsız
olarak çalışabilmekte. Modüler ve
taşınabilir bir yapıda olan bu ürün
montaj ve nakliye giderlerinde ciddi
bir azalma sağmaktadır. Harici bir
kontrol cihazına ihtiyaç duymadan
8 grup sinyal verici ile senkronize
olabilir. Kablosuz iletişimin kesilmesi

durumunda içerisinde koşan 
algoritma ile bir sonraki adımı tahmin
ederek ani program değişiminden
kaynaklı olası kazalar minimuma
indirgenir. Cihazın ihtiyaç duyduğu
enerji güneş enerjisinden, cihazlar
arası iletişim ise kablosuz modüller
ile sağlanıyor. Bu sayede herhangi
bir alt yapı ihtiyacı bulunmuyor.
Bir diğer sinyalizasyon projemiz;
görme engelli vatandaşların trafik
kavşaklarında yönlerini bulabilmeleri
ve lamba durum bilgilerinden
haberdar olabilmeleri için sesli ve
görsel olarak ikaz eden ‘Akustik Sesli
Yaya Cihazı’ dır. Bu ürünün yurtiçi
tanıtımı yapıldıktan kısa bir süre
sonra 3 farklı modelini tasarlayarak
ulusal ve uluslararası pazarda
kayda değer bir satış hacmine
ulaştık. Türkiye’nin 81 ilinde ve
Asya’da 3 farklı ülkede bu ürünleri
görebilmeniz mümkün” dedi.    ■

Makedonya Goce Delcev 
Üniversitesi’nde Mühendislik ve 
Turizm Fakülteleri ortaklığıyla 
yürütülen “Otel Endüstrisinde 
Enerji Tasarrufu ve Verimliliği İçin 
Yöntemler ve Fırsatlar” konulu 
proje kapsamında, karşılıklı bilgi 
alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesi 
amacıyla Başkent Üniversitesi’nde 
“Otel Endüstrisinde Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları” paneli düzenlendi. 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
ve Mühendislik Fakültesi’nin 
ev sahipliği yaptığı etkinlik, 11 
Aralık 2015 tarihinde Goce Delcev 
University Macedonia’dan dört 
panelist ve Başkent Üniversitesi 
akademisyenleri ile öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Prof. 
Vlatko Cingoski, Prof. Biljana 
Petrevska, Asist. Prof. Roman 
Golubovski ve yüksek lisans 
öğrencisi Nikola Trajkov’un 
katılımıyla gerçekleştirilen panelde, 
Makedonya’daki otel endüstrisinin 
yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanımı hakkında bilgiler verildi. 
Türkiye’nin otel sektöründeki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ve enerji verimliliği 
hakkında Başkent Üniversitesi 

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. 
Dr. Nazmiye Erdoğan ve Mühendislik 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Birol Kılkış 
sunumlar yaptı. İki ülke arasında, 
günümüzün enerji sorunları ve 
turizm sektöründeki yenilenebilir 
enerji kaynakları hakkında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan katılımcılar 
ve otel yetkilileriyle birlikte bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Goce Delcev 
Üniversitesi ile gerçekleştirilen 
bu etkinliğin ikinci adımı olarak 
Makedonya Üsküp’te 30 Mart- 1 
Nisan 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen Uluslararası GREDIT 
2016 Konferansı’na Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmiye 
Erdoğan katıldı. Bu kongrede Prof. 
Dr. Nazmiye Erdoğan ve Prof. 
Biljana Petrevska ortak çalışma ile 
“Sürdürülebilir Turizmin Özel Bir 
Türü Olarak Ekoturizm” bildirisi 
sundular. Konferansın ardından Prof. 
Dr. Nazmiye Erdoğan, Goce Delcev 
University The Faculty of Tourism and 
Business Logistic Bölümü’nü ziyaret 
ederek, dekan ve öğretim üyeleriyle 
birlikte gelecekteki işbirliği 
imkanlarını ele aldı. Ardından 
Prof. Dr. Erdoğan “Turizmde 
Sürdürülebilirlik” konusunda 
turizm bölümü öğrencilerine ders 

verdi. Makedonya’nın en büyük 
üniversitesi olan University Ss. 
Cyril and Methodius’da dekan ve 
öğretim üyeleriyle toplantı yapılarak 
Başkent Üniversitesi’nin tanıtımına 
yönelik çalışmalarda bulunuldu. 
Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. 
Dr. Nazmiye Erdoğan Makedonya’da 
kaldığı süre içerisinde iki üniversite 
arasında Erasmus Programı işbirliği 
imza prosedürünü de başlattı.

Otel Endüstrisinde Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları

■
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Üniversiteye giriş heyecanı her geçen 
gün artarken doğru tercih yapabilmek 
için öğrenci ve velilerin dikkat 
etmesi gerekenler hakkında Başkent 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanı Prof. 
Dr. Korkut Ersoy çarpıcı açıklamalarda 
bulunarak öğrenci ve velileri uyardı:

Tercih Kılavuzu Okunmalı
Tercih kılavuzu öğrencilere bilgi veren 
kısımlardan oluşuyor. Öğrenciler 
tercih kılavuzunu dikkatlice 
okumalılar. Ama maalesef şimdiye 
kadar tamamen okuyan bir öğrenciye 
hiç rastlamadım. İşin kötü tarafı 
öğrencilere yol gösteren bir çok 
danışman ve uzman da okumuyor. 
Oysa kılavuzun giriş kısmında 

öğrencilerin tercihleriyle ilgili çok 
ciddi bilgiler veriliyor. Tercihlerle 
ilgili yapılan tüm değişiklikler bu 
kısımda yer alıyor. Tercih kılavuzu 
dikkatlice okunduğunda beklenmedik 
sürprizlerle karşılaşılmayacaktır.

Öğrenci Kendini Tanımalı 
Tercih yapmadan önce öğrenci kendini 
tanımalı daha sonra yapabileceği 
meslekleri tercih etmelidir. Mesela; 
inşaat mühendisinin çalışma alanı 
çoğunlukla şantiyelerdir, şehir 
dışındaki yerlerdir. Öğrenci mesleğin 
adında “mühendis” kelimesi geçiyor 
diye tercih ederse daha sonra 
karşılaşacağı çalışma şartlarına 
uyum sağlayamayabilir. Tercih 

yaparken en önemli şeylerden biri 
de mesleklerin ne olduğu hakkında 
bilgi sahibi olmaktır. Öğrenciler, 
aileler, öğretmenler birçok mesleği 
bilmiyorlar. Bunu öğrenmenin en 
doğru yolu o mesleği yapan birinden 
bilgi almaktır. Bir de öğrencilerin tercih 
etmeyi düşündükleri üniversitelerin 
bölümlerini ilgili internet sayfalarından 
incelemeliler.

Öğrenci Sevdiği Bölümde Başarılı
Sıralama öğrencinin ideallerine göre 
yapılmalıdır. Düşük puan, yüksek 
puan fark etmez, istedikleri yerlere 
göre sıralama yapılmalıdır. Hayaller, 
başarı sırasının çevresi ve yedekler 
olarak yapılmalıdır. Hangileri daha çok 

isteniyorsa en üste onlar yazılmalı. 
Öğrenci sevdiği bölümde başarılı 
oluyor. Bu başarı ardından iş hayatında 
da başarıyı getiriyor.

Bugün Türkiye’de Üniversite 
Okuyanların % 60’ı Yanlış Yerde 
Okuyor
Ben yaklaşık olarak 1975 yılından 
beri üniversite tercihleriyle uğraşan 
birisiyim. Buradan yola çıkarak 
şunu söylüyorum; bugün Türkiye’de 
üniversite okuyanların % 60’ı yanlış 
yerlerde okuyor. Çünkü tercih yapacak 
öğrenciler bir önceki yıl aynı bölüme 
girmiş olan öğrenci en son hangi 
puanla girmiş ona bakıyorlar. Aslında 
bakılması gereken en son alınan puan 
değil, başarı sırasıdır. Kılavuzlarda 

en son alınan puanla beraber başarı 
sırası da yer alıyor. Sınavda sorular zor 
olur puanlar da ona göre düşük olur. 
Bir sınavda tam not alan öğrenci varsa 
sınav kolaydır. Puanlar sınavın zorluk 
derecesine göre değişkenlik gösterir. 
Bu nedenle puana bakmamak, başarı 
sırasına bakmak gerekir. Puana 
bakmak tamamen hataya yönlendirir. 

Bir yanlış algıda “Yüksek puanlı olan 
yerler iyidir” algısı. Böyle bir şey 
yok. Bir çok devlet üniversitesinin 
de puanları yüksek. Öğrenciler 
önce devlet üniversitesini sonra 
vakıf üniversitesini tercih ediyor. 
Oysa vakıf üniversitelerinde  % 
100 burslu okuyabileceği ve devlet 
üniversitelerinden çok daha iyi eğitim 

alabilecekleri bölümler var. Öğrenciler 
bunları bilmiyor ya da yanlış 
yönlendiriliyorlar. Bugün köklü vakıf 
üniversitelerinin bazı bölümlerinde 
akademik kadro Türkiye’nin en iyi 
hocalarından oluşuyor ama “Vakıf 
üniversitesidir, paralıdır” diye tercih 
edilmiyor. Kontenjan boş kalıyor. 
Her boş kontenjan o üniversite ya 
da bölümün kötü olduğu anlamına 
gelmiyor. Bu kontenjanların 
boş kalması öğrencinin yanlış 
yönlendirilmesinden kaynaklanıyor. 
İster devlet isterse vakıf üniversitesi 
tercih edilsin öncelikle bölümlerin 
öğretim elemanları kadrosuna ve 
eğitim imkanlarına bakılmalı.   ■

Prof. Dr.  
Korkut Ersoy:

“Türkiye’de 
Üniversite
Okuyanların
% 60’ı 
Yanlış 
Yerde
Okuyor.”

Doğru Tercih
Nasıl Yapılmalı ?



4342

baskent.edu.trBaşkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 2

Başkent Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Sorumlusu Gamze 
Sonbay Başkent Üniversitesi’nde 
okuyan yabancı öğrencilere 
sunulan imkanları anlattı:

“Üniversitemizde öğrenim gören 
uluslararası öğrenciler; kendi 
imkanları ile gelen, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu 
ile gelen veya ERASMUS+ kapsamında 

dönemlik gelen öğrenciler olarak 
sınıflandırılabilir. Dünyanın pek çok 
yerinden gelen öğrencimiz mevcut; 
örneğin, Pakistan, İran, Karadağ, 
Gürcistan, Guatemala, Zimbabwe, 
Svaziland, Güney Sudan bunlardan 
bazıları.  Başkent Üniversitesi 
bünyesinde Uluslararası Öğrenci 
Ofisimizde yetkili kişiler, öğrencilerin 
her türlü ihtiyaçları ile ilgilenmekte, 
üniversiteye başlangıçlarından itibaren 

onlardan sorumlu bir birim olarak 
çalışmaktadır. Uluslararası öğrencilere 
yönelik çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin 
belirli aralıklarla bir araya gelmeleri 
sağlanmaktadır. Çoğu Türkçe 
bilmeyen uluslararası öğrenciler, 
üniversiteye girdikleri ilk yıl Türkçe 
Öğretim Merkezi’nde (BÜTEM) Türkçe 
öğrenmektedirler. Öğrencilerimize öğle 
yemeklerini ücretsiz yeme imkanı da 
sağlamaktadır.”    ■

Dünyanın Öğrencisi Başkent’te

Gcebile Martha bir Güney Afrika 
ülkesi olan Svaziland’dan 
Başkent Üniversitesi’ne gelmiş 
bir öğrenci. Üç kardeşler ve 
kardeşlerinden biri Hollanda’da 
okuyor. Gcebile’nin tercihi ise 
Türkiye ve Başkent Üniversitesi 
olmuş. Başkent Üniversitesi’ne 
gelmeden önce Türkiye hakkında 
hiç bilgisi olmadığını belirten 
Gcebile, Başkent Üniversitesi’ni 
internetten araştırınca “Evet 
burada okumalıyım” demiş. 
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi’nde Sigortacılık ve Risk 

Bölümü’nde okuyan Gcebile sıcak 
tavırlarıyla hem arkadaşlarının 
hem de hocalarının sevgisini 
kazanmış. Onların sayesinde 
uyum sağlayabildiğini belirterek 
Svaziland’daki arkadaşlarına 
da “Çekinmeyin gelin, burada 
çok yardımcı oluyorlar” diyerek 
Başkent Üniversitesi’ni tavsiye 
ediyor. Başkent Üniversitesi’nin 
özellikle ağaçlık ve yeşil kampüsü 
için “Güney Afrika’daki evime çok 
benziyor”  diyerek burada kendini 
evinde gibi hissettiğini söylüyor. 

Gcebile Martha:
“Başkent Üniversitesi Kampüsü Güney Afrika’daki evime çok benziyor.”

Başkent Üniversitesi’nde engelli 
öğrencilerin, öğrenim hayatlarını 
kolaylaştırabilmek için gerekli 
tedbirleri almak, diğer öğrencilerle 
benzer koşullarda akademik 
çalışmalarını sürdürebilmelerini 
sağlamak amacıyla ”Engelli Öğrenci 
Danışma ve Koordinasyon Birimi” 
bulunuyor. Komisyon üyeleri engellilik 
alanında bilgi sahibi tercihen ilgili 
alanlardaki akademisyenlerden 
oluşmakta. 

Engelli olan üniversite öğrencilerinin 
akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
yaşamlarını engellemeyecek biçimde 
öğretim programlarını düzenlemek 
için hem engelli öğrencinin devam 
ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini 
sağlamak, hem de engellilere 
yönelik araç-gereç temin etmek, özel 
ders materyallerinin hazırlamak, 
engellilere uygun eğitim, araştırma ve 
barındırma ortamlarının hazırlamak 
konularında çalışmalar yapılmaktadır. 

Engelli Öğrencilere Yönelik 
Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’ndeki Fiziki 
Düzenlemeler 
İngilizce Hazırlık- Mühendislik 
Fakültesi Binası: B blok ve D blok 
girişlerinde engelli öğrenciler için  
2 adet tekerlekli araç rampası,  
1 adet 7 kişilik 5 duraklı asansör ve 
B Blok zemin katta engelli tuvaletleri 
bulunuyor. 

Hukuk - İ.İ.B.F. - İletişim - Ticari 
Bilimler Fakülteleri Binası
Öğrenci Dekanlığı girişi, amfiler 
girişi ve Ticari Bilimler Fakültesi 
girişlerinde engelli öğrenciler  için 
toplam 3 adet tekerlekli araç rampası 
ve A Blok 1. katta engelli tuvaletleri 
bulunmakta. Bina içerisinde ve 
öğrenci kafeteryası tarafında 7 ile 10 
kişilik 4 duraklı 2 adet asansör yer 
almakta.
 

Sağlık Bilimleri ve Fen Edebiyat 
Fakülteleri Binası
Sağlık Bilimleri Fakültesi girişinde 
engelli öğrenciler için tekerlekli araç 
rampası ile bina içerisinde 1 adet 7 
kişilik 4 duraklı asansör mevcut. 

İletişim Fakültesi Eğitim 
Stüdyoları Binası
Bina içerisinde 1 adet 7 kişilik 5-7 
duraklı asansör bulunmakta. Bina 
girişlerinde engelli öğrenciler için 
tekerlekli araç rampası yer alıyor. 
Ayrıca, 6 otopark alanının bina 
girişlerine yakın bölgelerine engelli 
öğrenciler için otopark alanları 
oluşturulmuş durumda.

Eğitim-Devlet Konservatuarı ve 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
binalarının öğrenci girişleri düz 
olduğundan herhangi bir rampaya 
ihtiyaç duyulmamakta.   ■

Engelsiz Başkent

Cansu Yeşilyurt
Başkent Üniversitesi  İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencisi olan Cansu Yeşilyurt  
tekerlekli sandalye kullanıyor. Başkent 
Üniversitesi’nin engelsiz yaşam için 
uygun bir üniversite olduğunu belirten 
Cansu, kampüs içinde birçok yerde 
bulunan  rampalar ve asansörlerin 
gündelik yaşamı kolaylaştırdığını 
söylüyor. WC  ve otoparklardaki 
düzenlemelerin kendisi gibi engelli 
olan tüm öğrenciler için  kampüs içi 
yaşamı çekici kıldığını ifade ederken 
en sevdiği yerin yeni yapılan kütüphane 
binası olduğunun da altını çiziyor. 
Ihitiyaç halinde ulaştırma birimince 
özel araçla destek sağlandığını anlatan 
Cansu ,arkadaşlarının ve hocalarının 
desteklerini de unutmuyor.
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Başkent Üniversitesi öğrencileri 
üniversiteye girişte elde 
edemedikleri burs hakkını 
okurken yakaladıkları akademik 
başarıyla da kazanabilmekteler. 
Başkent Üniversitesi’nde 
öğrencilere verilen bursları 
Başkent Üniversitesi Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı’ndan 
öğrendik:

Öğretim Ücreti Bursları 
Öğretim Ücreti Bursları, sadece 
ÖSYS Yükseköğretim Programları 
ve Kontenjanları Kılavuzlarında 
“Burslu” öğrenci alınacağı 
belirtilen programlara yerleştirilen 

öğrencileri kapsar. Öğretim Ücreti 
Bursu karşılıksız olup, öğretim 
ücretinin tamamının veya bir 
kısmının alınmaması şeklinde 
sağlanan ve öğrenciye herhangi 
bir mali yük getirmeyen burstur. 
Öğretim Ücreti Bursu, İngilizce 
Hazırlık Programı’nda geçirilecek 
süreyi de kapsar.

Başarı Bursları  
İngilizce Hazırlık Programı 
hariç, her akademik yıl sonunda 
yapılacak değerlendirmeye göre 
Tıp Fakültesinde dönem başarı 
notu ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
dönem başarı notu 92 ve daha 

yüksek olanlar; diğer ön lisans ve 
lisans programlarında akademik 
yıl not ortalaması (güz ve bahar 
yarıyıllarındaki derslerin ağırlıklı 
ortalaması) 3,50 ve daha yüksek 
olanlar ile lisansüstü programlarda 
her yarıyıl sonunda genel not 
ortalaması 3,90 ve daha yüksek 
olanlar başarı bursu almaya hak 
kazanırlar. 

Teşvik Bursları  
Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı (IB) Mezunları, 
Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı (IB) uygulayan ortaöğretim 
kurumlarından mezun olup Öğrenci 

Burslu Okumak
Seçme Sınavı sonucuna göre 
Başkent Üniversitesi’ne yerleştirilen 
adaylardan IB Notu 40-45 arasında 
olanlara öğretim ücretinin %25’i 
oranında burs verilir.

Destek Bursları 
Başkent Üniversitesi’nde tam 
zamanlı çalışan akademik ve idari 
personelin kendisi ile bakmakla 
yükümlü olduğu çocuklarına, 
Başkent Üniversitesi’nin herhangi 
bir öğretim programında kayıtlı 
olmaları halinde (İngilizce Hazırlık 
Programı dahil), öğretim ücretinin 
%25’i oranında destek bursu 
verilir. Başkent Üniversitesi’nde 

görev yapmakta olan personelden 
Başkent Üniversitesi lisansüstü 
programlarına tam zamanlı öğrenci 
olarak kayıt hakkı kazananlara 
öğretim ücretinin %50’si oranında 
destek bursu verilir.  Başkent 
Üniversitesi’nde öğrenim görmekte 
olan kardeşlerden birine öğretim 
ücretinin %10’u oranında destek 
bursu verilir. Kardeş bursundan 
yararlanan öğrencinin başarısız 
olması durumunda burs diğer 
kardeşe aktarılır. 

Başkent Üniversitesi Mezunları 
Başkent Üniversitesi’nin ilköğretim, 
ortaöğretim, önlisans veya lisans 

mezunu olup önlisans, lisans 
programlarına kayıt yaptıranlara 
öğretim ücretinin %25’i oranında 
destek bursu verilir. Lisans 
programlarımızdan mezun olan 
ve lisansüstü programlara kayıt 
yaptıran özel öğrenciler Üniversitemiz 
tarafından sağlanan tüm destek 
burslarından yararlanırlar. 

Ayrıca Başkent Üniversitesi, Spor 
bursları başlığı altında da sporda 
başarı elde etmiş öğrencilerine 
de burs sağlamaktadır. Başkent 
Üniversitesi bursları  hakkında tüm 
ayrıntılar Öğrenci İşlerinden ve ilgili 
web sayfasından öğrenilebilmektedir.   

Burcu Çulhacı
Başkent Üniversitesi’nde tam 
burslu olarak okuyan, başarılı bir 
öğrenci. Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi  Radyo Televizyon Sinema 
Bölümü’nden 2014-2015 akademik 
yılında bölüm birincisi olarak mezun 
oldu. Halen Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde son sınıfta tam 
burslu olarak çift ana dal yapmakta 
olan Burcu Çulhacı  burslarla ilgili 
görüşlerini şu şekilde ifade ediyor:  
“Üniversite sınavları sonrasında 
aldığım puanla Ankara’da ve yakın 
çevresinde birçok devlet üniversitesine 
girebilecek puana sahipken ilk 
tercihimi Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Sinema Televizyon 
Bölümü’nden yana kullandım ve 
% 100 burslu olarak girmeye hak 

kazandım. Burslu bir öğrenci olmak 
ve bursumu kaybetmeme mücadelesi 
beni her zaman tetikte ve aktif tuttu ve 
bölümümle olan bağımı ayakta tutarak,  
üniversite hayatımda bana yeni kapılar 
açan en büyük etken oldu. Başkent 
Üniversitesi başarılı öğrencileri 
ödüllendirmek, başarıya teşvik etmek 
için çalışıyor.  İletişim Fakültesi ikinci 
sınıftayken başarı ortalamam bana 
ikinci bir diploma sahibi olabilmemin 
kapısını açtı ve Hukuk Fakültesi’nde çift 
ana dal öğrencisi olma şansı elde ettim.  
Şu an Başkent Üniversitesi’nde çift ana 
dal öğrencisi olarak Hukuk Fakültesi 
son sınıfta % 100 burslu olarak 
eğitim hayatıma devam ediyorum. 
Geleceğimin şekillenmesinde Başkent 
Üniversitesi’nin ve burs imkanlarının 
önemi çok büyük.”

■
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Günümüzde mega kentlerde trafik 
çalışanların ve öğrencilerin en büyük 
sıkıntısı. Yoğun trafikle mücadele 
ederek işe ya da okula gitmeye 
çalışmak ortak sorun. Başkent 
Üniversitesi mesleki eğitimlerden 
geçmiş, gerekli ehliyet ve sertifikalara 
sahip, deneyimli ve tecrübeli 
sürücülerden oluşan ulaşım filosuyla 
öğrenci ve çalışanlarına kampüs 
alanına geliş-gidişlerde büyük bir 
rahatlık sağlamakta ve  Ankara’nın 
hemen hemen tüm semtlerine 
servis hizmeti sunulmakta. Başkent 
Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları 
için bu hizmetin bedeli üniversite öz 
kaynaklarınca karşılanmakta olup 
servis ücreti talep edilmemekte.
Başkent Üniversitesi tarafından 

sunulan ulaşım hizmetleri hakkında 
Başkent Üniversitesi Genel 
Sekreteri Hayri Öztürk; “Başkent 
Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları 
için en büyük kolaylıklardan biri 
servis taşımacılığıdır. Başkent 
Üniversitesi’nden Ankara’nın 
hemen her yerinin ulaşılır olması 
için büyük çaba harcamaktayız. 
Başkent Üniversitesi’nde öğrenci ve 
personelimizin şehir merkezinden 
kampüse, kampüsten şehir merkezine 
ulaşımlarını sağlamak üzere sabah 
ve akşam 27 değişik semtten ve 
gün içerisinde Sıhhiye, Tunus ve 
Bahçelievler’den her saat başı 
ring servisi yapılmaktadır. Eğitim 
ve öğretim dönemlerinde günlük 
ortalama 345 ile 360 arasında, 

aylık ise toplam 6.500 ile 7.500 
arasında değişen sayılarda servis 
yapılmaktadır. Servislerimiz hafta içi 
sabah saat 06.20’de başlayıp, akşam 
22.15’e kadar hizmet vermekte olup, 
gün içerisinde ortalama 7.000 yolcuya 
hizmet verilmektedir. Ayrıca; Kazan 
Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim 
gören öğrencilerimizi, Sıhhiye ve 
kampüs alanından 3 otobüsle sabah 
ve akşam Kazan’a götürüp getirmek 
üzere servis hizmeti de verilmektedir” 
dedi. 

Başkent Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Giray Şahin ise yenilenen 
kampüs içi servis durakları ile hem 
araçlar hem de yayalar için rahat 
ve güvenli bir alan oluşturulduğunu 

Başkent Üniversitesi 
Ulaşım Filosu

belirtiyor.  Yenilenen servis alanında 
ulaşım krokilerinin ve servis saat 
bilgilerinin yer aldığını ifade eden Giray 
Şahin ayrıca; “Toplu servis ulaşımları 
dışında, hem eğitim-öğretim amaçlı 
hem sosyal faaliyetler için de öğrenci 

ve çalışanlarımıza Üniversitemize 
ait araçlarla hizmet sunulmaktadır. 
Tüm bunların yanında engelli 
öğrencilerimizin talep etmeleri halinde 
servis alanlarından fakülte binalarına 
ulaşımları ve dersleri bittikten sonra 

bulundukları alandan servis alanlarına 
ulaşımları Üniversitemize ait özel 
araçlarla sağlanmaktadır” diyerek 
engelli öğrencilerin her zaman yanında 
olduklarını ifade etti.  ■
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Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde yer alan 
Medikososyal Merkezi; 7 gün ve 
24 saat öğrenci ve çalışanlara 
sağlık hizmeti sunmaktadır. 

Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü Medikososyal Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ergun 
Öksüz;“Başkent Üniversitesi’nin 
hazırlık, ön lisans, lisans ve 
lisansüstü programlarında eğitim-
öğretim gören öğrencilerin sağlık 
hizmetleri, sağlık yardımları ve sağlık 
raporları ile ilgili ilk başvurdukları 
yer Medikososyal Merkezi’dir. 
Öğrenciler başvurularını öğrenci 
kimlik belgeleri veya bölümlerinden 
aldıkları Öğrenci Muayene Belgeleri 

ile yapabilmektedirler. Medikososyal 
Merkezi’nde öğrenciler sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanmakta, ilaçlı tedavileri 
ise kendilerinin sağlık güvence 
kurumlarınca karşılanmaktadır.

Başkent Üniversitesi öğrencileri, 
gerekli olduğu ve şehir merkezinde 
bulundukları zamanlarda “Başkent 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları” 
gereği öğrenci kimlikleri ile direkt 
olarak Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi Acil Polikliniği’ne 
başvurabilmektedirler. Bu durumda 
öğrencinin resmi işlemleri daha 
sonra yapılmakta ve bu şekilde 
sevk hazırlanmış öğrencilere sevk 

kağıdında “Sevk Nedeni” ibaresi yer 
alan bölüme “İlk Başvuru Yeri Acil 
Poliklinik” şeklinde ibare yazılarak 
işlem yapılmaktadır.  Medikososyal 
Merkezi’ne başvuran ve sağlık 
yardımları hakkında bilgi isteyen 
öğrenci ve velilerimize hekim 
muayenelerinin Üniversitemiz 
tarafından karşılandığı ve gerekli 
olması halinde yapılabilecek tetkikler 
ve uygulanabilecek tedavilerin 
bedellerinin öğrencilerin sağlık 
güvence kurumları ile Üniversitemiz 
arasında yapılan resmi uygulama 
ne şekilde ise bu duruma uygun 
olarak kendilerinin sağlık güvence 
sistemleri tarafından karşılanacağı 
bilgisi verilmektedir. Ayrıca Sağlık 
Hizmetleri ve Yardımı Uygulama 

Medikososyal 
Merkezi 

İlke ve Kuralları broşür şeklinde 
çoğaltılarak Medikososyal Merkezi 
genel bölümlerinde öğrencilere 
dağıtılmaktadır. Medikososyal 
Merkezi bünyesinde İşyeri Hekimliği 
Polikliniği de yer almakta olup Başkent 
Üniversitesi çalışanlarına yönelik İşyeri 
Hekimliği hizmetleri de Medikososyal 
Merkezi’nde verilmektedir. Üniversite 
çalışanları, gerekli olması durumunda 
sağlık hizmetleri için ilk olarak İşyeri 
Hekimliği birimine başvurmaktadır” 
dedi. 

Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’ndeki Medikososyal Merkezi 
içinde bulunan Diş Polikliniği ise 
öğrenci ve çalışanların Ağız-Diş sağlığı 
için çalışmaktadır. Diş Polikliniği 

sorumlu doktoru Özlem Yılmaz 
öğrencilerin her türlü diş tedavisinin 
poliklinikte ücretsiz olarak yapıldığını 
vurgulayarak bu uygulamanın hiçbir 
vakıf üniversitesinde olmadığını 
belirtti. Dr. Yılmaz; “Polikliğinimizde 
kanal tedavisi, dolgu, diş temizleme, 
bazı diş çekimleri gibi birçok diş 
tedavisi öğrencilerimize ücretsiz 
olarak verilmektedir. 

Öğrencilerimiz Medikososyal 
Merkezi’nde sadece tedavi olmuyorlar. 
Bir çoğu hayatlarında ilk kez 
karşılaştıkları resmi prosedür 
uygulamasını burada öğreniyor. Hangi 
sağlık güvencesinde olduğunu, tedavi 
için nereye ne şekilde başvurması 
gerektiği gibi prosedürleri burada 

bizlerin yardımı ile öğreniyorlar. 
Buraya başvuran öğrencilerimizi kendi 
çocuklarımız gibi görerek elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 
yurtlarda kalan öğrencilerimize 
ailelerinin yokluğunu hissettirmemeye 
gayret ederek ihtiyaç duyduklarında 
7 gün 24 saat gerekli her türlü sağlık 
hizmetini vermeye çalışıyoruz” dedi.

Haftanın her günü 24 saat boyunca 
hemşirelik ve ambulans hizmeti de 
veren Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’ndeki Medikososyal Merkezi 
ve Diş Polikliniği her sene bahar 
şenliklerinde öğrenci ve çalışanlarına 
ücretsiz sağlık taramaları yapmaya da 
devam ediyor.   ■

Prof. Dr. 
Mehmet Ergun Öksüz:

“Medikososyal 
Merkezi’nde 

öğrenciler sağlık 
hizmetlerinden 
ücretsiz olarak 

faydalanmaktadır.”
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Başkent Üniversitesi kampüsü içinde 
bulunan öğrenci yurdu, 1996 yılından 
bu yana, öğrencilere sağlıklı, güvenli 
ve temiz bir ortamda barınma, 
beslenme, ders çalışma imkanı 
yaratmak, toplu yaşam koşullarına 
uyumlarında gerekli desteği 
sağlamak ve başarılı olmalarında 
katkıda bulunmak için kuruldu.  Her 
yıl büyük talep gören, öğrencilere 
ev konforu ve sıcaklığı sunma 
gayretinde olan Başkent Üniversitesi 
yurtlarındaki yaşamı Yurt Müdürü 
Şükrü Yetişir anlattı:

Öğrencilerimizin Kendilerini 
Evlerinde Gibi Hissetmeleri 
Önemli

Yurtlarımızda güvenli, huzurlu, 
konforlu ve hijyenik bir ortam 
yaratarak, hizmet kalitesinden ödün 
vermeden, işlerinde özel eğitimli 
profesyonel bir ekiple öğrencilerimizin 
eğitimlerine odaklanmalarına 
katkıda bulunmak esastır. Bizim için 
öğrencilerimizin kendilerini evlerinde 
gibi hissetmeleri önemli. Bunun için 
çalışıyoruz. Üniversitemiz yurtları 
3 blok olup değişik özelliklerde 250 

oda,  kız ve toplam 450 kişilik yatak 
kapasitesine sahiptir.  Erkek öğrenci 
bloğunda 72 oda -135 yatak, kız 
öğrenci bloklarında ise toplam 178 
oda- 315 yatak kapasitesi mevcuttur. 
Yurt binamızda engelli öğrencilerimizi 
unutmadık. Kız ve erkek engelli 
öğrencilerimiz içinde özel engelli 
odalarımız bulunmaktadır. Yurt 
odalarımız öğrencilerimizin konforu 
ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olup, 
yerler laminant parke kaplı, odaların 
hepsinde banyo, lavabo, tuvalet ve 24 
saat sıcak su, sınırsız internet olanağı 
sunulmaktadır.  

Pelinsu Güleç
Başkent Üniversitesi Diş Hekişmliği 
Fakültesi öğrencisi Pelinsu Güleç üç 
yıldır Başkent Üniversitesi kampüsü 
içinde yer alan yurtlarda kalıyor. 
Ailesi Bursa’da yaşayan Pelin, 
yurtları evi, personeli ise ailesi gibi 
gördüğünün altını çiziyor.
“Başkent Üniversitesi yurtları 
özellikle yeni başlayan öğrenciler 
için şehre ve okula alışma süreci 
bakımından çok avantajlı olduğunu 
düşünüyorum. Odaların ve yurdun 
temizliğine son derece önem 
veriliyor. Her odanın kendine ait 

tuvalet ve banyosu var ki bu bence 
en büyük avantaj. Yine her odada 
televizyon var.  Yurtta çalışma 
salonumuz var son derece sessiz ve 
rahat oluyor. Başkent Üniversitesi 
yurtlarının bir avantajı da içinde 
Medikososyal Merkezi’nin olması.  
7/24 sağlık hizmeti verilmesi insana 
kendini güvende hissettiriyor. 
Yurdumuzdaki televizyon odası, 
bilardo salonu ve çeşitli bilgisayar 
oyunlarının oynanabileceği oyun 
salonu da ders dışında keyifle vakit 
geçirebileceğimiz yerler arasında.” 

Kampüsteki Eviniz
Oda içerisinde kişiye özel bazalı yatak, 
gardrop, çalışma masası, sandalyesi, 
TV, mini buzdolabı ve koltuk 
bulunmaktadır. Köşe odalarımızda 
bunlara ilave mutfak tezgahı 
mevcuttur.  Nevresim takımı, yorgan 
ve yastık tarafımızdan verilmekte olup 
oda temizlikleri günlük düzenli olarak 
personelimiz tarafından yapılmaktadır.
Yurt blok girişlerinde parmak izi 
sistemi, odalara ise kartlı sistem 
ile girilmekte ve yurtlarımız 24 
saat kamera sistemleri ile kontrol 
edilmektedir. Her blokta dışarıdan 
arandığında anons sistemiyle 

ulaşılacak kat telefonları mevcuttur.
24 saat tüm yurt öğrencilerine açık 
çalışma salonu ve atölye,  her bloğun 
6. katlarında ders çalışmak veya 
sosyal amaçlı kullanabilecekleri alan 
bulunmaktadır.

Öğrencilerin Her Türlü İhtiyacı 
Düşünüldü

Yurt binamızda 24 saat ücretsiz hizmet 
veren Sağlık Merkezi mevcuttur. 
Ayrıca, öğrencilerimizin her türlü 
ihtiyacı düşünülerek yurt kompleksi 
içerisinde tabldot yemekhane ve 

alakart cafe, bankamatik, kartlı 
telefon, market, oyun salonu, bay- 
bayan kuaför, güzellik salonu, mescit 
ve çamaşırhane ( yeterli sayıda 
çamaşır makinesi, kurutma makinesi 
ve ütü ) yer alıyor. Yurtlarımız kampüs 
içerisinde olup, şehir merkezi ile 
ulaşım ücretsiz olarak üniversitemiz 
servis araçları ile sağlanmaktadır.  
Kampüs içinde banka şubesi, PTT, 
yurtlarda 24 saat vardiyalı görev 
yapan bay-bayan yurt çalışanları 
ve güvenlik memurlarıyla ile 
birlikte öğrencilerimize 7/24 hizmet 
sunmaktayız.    ■
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Açkar Süt Dünyası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayri Öztürk: 
“Kurucumuz Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın öncülüğünde 2005 yılından 
bu yana Türkiye’yi özlediği kalitede 
sağlıklı ve doğal ürünlere kavuşturmak 
için çalışmaktayız. Uygun koşullarda 
doğal yemler ile beslenen, düzenli 
sağlık taramasından geçirilen 
hayvanlardan el değmeden, hijyenik 
ortamlarda elde edilen sütler en 
sağlıklı ve doğal sütlerdir. Açkar Süt 
Dünyası olarak modern tesisimizde, 
kaliteli çiğ sütü pastörize etmek 
suretiyle günlük süt üretmekteyiz. 
Açkar Süt Dünyası önümüzdeki 
günlerde yenilenen yüzü ile tüketiciye 
sağlıklı süt ve süt ürünleri sunmaya 
devam edecektir” dedi.

Açkar Süt Dünyası Üretim ve 
Planlama Müdürü İlknur Ataman: 
“Süt; büyümek, gelişmek ve yaşamı 
devam ettirebilmek için gerekli tüm 
besin unsurlarını içermesinden 
dolayı oldukça önemli bir besin 
kaynağıdır. Yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki, sokak sütleri, 
pastörize sütlere oranla daha 
fazla mikrobiyal yüke sahiplerdir. 
Sokaklarda satılan sütlerin kimyasal 
kalıntılar (antibiyotik kalıntıları, soda-
kostik gibi asitlik düzenleyiciler) da
 içerdikleri belirlenmiştir.  
Bu durumda süt her ne kadar zengin 
bir besleyici içeriğe sahip olsa da, 
yanlış uygulamalar yüzünden insan 
sağlığını tehdit eder bir seviyede 
kalıntı ve kirlilik içermesi, sütü 

İnsanoğlunun İlk Besini: Süt tehlikeli bir içecek haline getirir. Süt 
çiğ olarak tüketildiğinde brucella, 
tüberküloz, tifo, paratifo, şap, 
şarbon, sarılık gibi hastalık etkeni 
mikroorganizmalar insanlara 
bulaşabilmektedir. Bu tehlikeleri, 
sütün besleyici değerini minimum 
miktarda düşürerek ortadan 
kaldırmak için pastörizasyon veya 
sterilizasyon adı verilen işlemler 
uygulanır. Bu işlemle insan sağlığına 
zararlı olan bakteriler yok edilir 

ve sütün dayanma süresi artırılır. 
Pastörize sütün raf ömrü maksimum 
5 gündür. Pastörize edilmiş süt 
tüketime kadar 8°C nin altında 
saklanmalıdır. Satın alındığı yerde 
dahil olmak üzere evlerde de yine 
soğuk ortamlarda, buzdolabında 
saklanmalıdır” dedi.

Açkar Süt Ürünleri 
Fabrika Müdürü Berk Güldür:
“Açkar Süt Dünyası’nda 
hammaddemiz olan çiğ sütün, 
fabrikamız kalite kontrol 
laboratuarında hem duyusal 
(kendine özgü tat ve kokuda) 
hem kimyasal (asitlik, yağ, kuru 
madde, protein, yoğunluk, katılan 
su miktarı) hem de mikrobiyolojik 
analizleri (düşük mikrobiyal yükte, 
aflatoksin) yapılmaktadır. Yabancı 
madde ve koruyucu madde analizleri 

gerçekleştirilmektedir. Ürettiğimiz 
günlük süt muhteviyatı itibariyle 
UHT sütten daha değerli bir süttür. 
Açkar Süt Dünyası ailesi olarak tüm 
diğer ürünlerimizide pastörize sütten 
üretmekteyiz. Deneyimli, alanında 
uzman kişilerin denetiminde, sürekli 
kontrol anlayışıyla Türkiye’yi özlediği 
kalitede sağlıklı ve doğal ürünlere 
kavuşturmak için profesyonel bir 
ekiple çalışmaktayız”dedi. ■

Sütün saymakla bitmeyecek 
faydalarını ve kaliteli süt üretimini 
Açkar Süt Dünyası yetkilileriyle 
konuştuk.
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Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
bünyesinde hayata geçirilmiş olan 
Seramik Atölyesi’nde Başkent 
Üniversitesi’nin tüm fakültelerine 
yönelik Güzel Sanatlar Birimi’nin 
yürüttüğü seramik dersleri 
verilmekte. Her dönem yaklaşık 
150’ye yakın öğrenci bu atölyede 
seramik sanatı ile buluşuyor. Sadece 
öğrencileri değil, sanata ilgisi 
olan tüm çalışanları da bu şirin 
atölye de görmek mümkün. Atölye 
kapsamında seramik çalıştayları 
da gerçekleştirilmekte. Bunların 
yanı sıra engellilere, çocuklara 
yönelik birçok sosyal farkındalık 
projesi Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Koordinatörlüğü 
Seramik Atölyesi’nde tasarlanmakta. 
Seramik Atölyesi’nde öğrenciler 
ve çalışanların birlikte yaptıkları 
projelerle Başkent Üniversitesi 
kampüsü içinde yer alan iç ve dış 

mekanlardaki duvarlar, seramik 
duvar panolarıyla renklendiriliyor. 
Önünden geçen herkesin uzun bir 
süre seyrettiği bu seramik panoların 
hayat bulduğu Seramik Atölyesi’nde 
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 
uzman olan seramik sanatçısı Sibel 
Aktaş’a “Seramik” nedir diye sorduk:

“Seramiği tanımlarken burada 
Herbert Read’in seramik sanatı 
üstüne düşüncelerini aktarmak 
yerinde olacaktır: Seramik 
sanatların hem basiti hem de en 
gücüdür. En basittir, çünkü en 
ilkelidir. En gücüdür, en soyutudur. 
Tarihte sanatların en eskilerindendir. 
İlk kaplar, topraktan çıkarılan kaba 
balçığa elle şekil verilip bunların 
güneş ve rüzgardan kurutulmasıyla 
yapılıyordu. İnsan yazıyı tanımadan, 
edebiyat ve hatta dine varmadan 
önce bile bu sanat vardı ve o zaman 

yapılmış kaplar ifadeli biçimleriyle 
üzerimizde hala bir etki bırakırlar. 
Ateşin bulunması insanoğlunun 
kaplarını daha sert ve dayanıklı 
yapmasını sağlamıştır. Çarkın 
keşfedilip çömlekçinin eserine ahenk 
ve yükselen bir hareket vermesiyle 
soyut sanatın başlıca şartları ortaya 
çıkmış oldu. Seramik alanında 
ilerlemeyi düşünüyorsanız öncelikle 
dünyada var olan ilk felsefeye 
sahip olmalı, düşünce gücünüzü 
geliştirmeli, çok okuyup, tasarlayıp 
çok çalışmalısınız.”

Başkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi’nde uzman olan 
seramik sanatçısı Sibel 
Aktaş; “Bir milletin sanatını, 
dayanıklılık derecesini 
seramiğiyle ölçün. Bu emin 
bir dayanıklılıktır. Her türlü 
benzetmeden ayrılmıştır.  

Ona en yakın gibi görünen 
heykelciğin bile gayesi: ta 
baştan beri benzetmedir ve 
işte bu bakımdan belki de 
biçimi ifade etmekte daha az 
serbesttir. Seramik sanatların 
en soyut şeklidir.” diye devam 
ediyor çamurun içindeki 
felsefeyi anlatmaya:

“Seramik sanatı tamamen felsefe 
içermektedir. Sicilyalı filozof 
Empedokles, döneminin felsefesinde 
unsur (element) kavramını, 
toprak, su, ateş ve hava öğeleriyle 
gündeme getirmiştir. Binlerce yıldır 
güncelliğinden bir şey yitirmeyen 
dört öğenin oluşturduğu ve bugün 
sanat dalı olarak kabul edilen 
seramik, etkinliğini ve yaygınlığını 
tüm dünyada sürdürmektedir. Çok 
eski dönemlere dayanan seramiğin 
öyküsünde geçmişten günümüze 
gelen yazılı kaynaklarda felsefe 

taşından bahsedilir. Felsefe taşı 
dünya da belli kişilere verilmiştir. 
Bilim adamları, şamanlar (şifacılar 
ve günümüzde doktorlar) ve 
simyacılar. Bu kişiler tamamen 
elementler üzerinde çalışan 
ve keşifler yapan insanlardır. 
Felsefe taşını eline alan bir grup 
olan simyacılar içerisinde yer 
alan seramik ustaları ve seramik 
sanatçılarıdır.  Seramik alanının ana 
temeli toprak, su, ateş ve havadır. 
Toprak başlangıcı ve yeni oluşumu 
anlatır, ateş her şeyin bitişi ve 
sonudur. 

Elementlerin varoluştaki sonsuz 
vuruşları
“Seramik sanatı felsefi boyutta bu 
sonsuz vuruşları en soyut ve en 
somut haliyle insanlığa anlattığı 
gibi sanat aracılığı ile tüm insanlığa 
sunulmuştur.”

Sanat tarifi imkansız mükemmel 
bir şeydir. Sessiz ve sınırsız
“Sanatın bütün dallarıyla 
çalışabilirisiniz ama seramik 
bambaşkadır. Sanat alanında 
seramik sanatını seçtiğiniz andan 
itibaren sizi uzun ve meşakatli bir yol 
bekliyordur. Toprakla başlıyorsunuz 
su ile de harmanlıyorsunuz, 
kurumaya bırakıyorsunuz ve işlemi 
tamamlamak için son element ateşe 
ihtiyacınız oluyor ve fırınlıyorsunuz. 
Anlatımı kolay lakin yaşanan süre 
uzun. Yaptığınız her ürün felsefenizle 
birlikte elementlerin hareketleridir.”
 
Başkent’ten Geleceğe 
Seslenmek
“Toprağa dokunduğunuz an 
şekillendirme yaparken konuşmaya 
başlıyorsunuz ve sizin en sabırlı 
dinleyiciniz toprak oluyor. 
Olumsuzluklardan uzaklaştırarak 
size sabrı öğretiyor.    

Başkent’ten 
Geleceğe Seslenmek

“Seramik 
sanatların 

hem en  
basiti 

hem de en 
zorudur. 

En basittir,  
çünkü en  

ilkelidir. 
En zorudur,  

çünkü en 
soyutudur.”
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Süreç bittiğinde eserinize bakarken inanılmaz 
bir keyif alıyorsunuz. Farklı boyuta geçişinizi 
sağlıyor. Yeniden yeni çalışmalara başlamak 
istiyorsunuz. Unutmayalım ki sanat dünyanın ve 
insanlığın dengesidir. Bizde Başkent Üniversitesi 
Seramik Atölyesi’nde öğrencilerimizle bu dengeye 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kardığımız her 
çamurun arkamızda izler bırakacak güzelliklerle 
Başkent’ten geleceğe seslenmesini umut 
ediyoruz.”     ■

Çömlekçi tanrısı Daemones der ki:
Şarkım için bana para verecekseniz, ey çömlekçiler!
Öyleyse gel Athena ve elini fırının üstünde tut.
Kotyloi ve bütün kanastralar hoş bir siyaha çalsın.
Çok iyi pişsinler ve istenen parayı getirsin.
Pek çoğu pazarlarda ve bir o kadarı da yollarda satsın.
Onlar iyi para etsin ve şarkım kulağa hoş gelsin.
Ama siz (çömlekçiler ) utanmaz ve üç kağıtçıya 
dönüşürseniz
İşte o zaman fırınların kötü güçlerini bir araya getiririm.
Hem Syntrips’i (Vurucu) ve Samaragas’ı (Ezici),
Üstelik Asbetos’u (Doyumsuz) ve Sabaktes’i (Tuz buz 
edici)
Ve bu zanaat için çok sorun çıkaran,
Dolu fırının tünel ve odalarında öfkeyle yürüyen 
Omodamos’u (Pişmemişin kaşifi).
Çömlekçiler feryat figan ederken
Bütün fırın karmakarışık olsun.
Bir atın geviş getirmesi gibi fırın da bütün 
çömlekleri çiğnesin
Ve içindeki bütün çömlekleri tuz buz etsin.
Sen de gel güneşin kızı, pek çok 
büyünün Circe’si,

Acımasız büyüler yap,
Onlara ve onların el emeği işlerine kötülük yap.
Cherion’un onca Centaur’larına öncülük etmesine
izin ver.
Ki bunların her ikisi de Herakles’in elinden kurtulup 
kaybolmuşlardı.
(Gelsinler ) çömleklere sertçe vursunlar, fırın çöksün.
Bunu gören çömlekçiler ağlasın.
Ama ben onların bahtsız zanaatlarının görüntüsüyle 
coşacağım.
Ve kim ki fırın gözetleme deliğinden bakmak için eğilirse
Tüm yüzü kavrulsun.
Ve böylece herkes adaletli davranmayı öğrensin.

Çeviri: Çeşminaz Bowen  

Medikal sektöründe hasta ilaçlarının 
taşınması için “Soğutma Kabı” 
tasarımıyla Başkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan 
Tepecik’e Türk Patent Enstitüsü’nden 
Faydalı Model Belgesi verildi.  Prof. 
Dr. Adnan Tepecik “Soğutma Kabı 
tasarımı ile ilgili; “Sağlık açısından 
kullanılabilir plastikten üretilen 
ve içinde her türlü gıda maddesi 
ve ilaçların saklanabildiği kap iki 
kısımdan oluşmaktadır. İç ve dış iki 
kabın arasında bırakılan boşluğa 
doldurulan buz akü kaplarındaki 
soğutma suyu sayesinde, herhangi 
bir gıda maddesi veya ilaçları 10 
saate kadar soğuk tutulabilmektedir. 
Kimyasal Suyun dökülme ve 
bozulma olasılığı olmayacağı için 
tehlike arz etmemekte ve kap uzun 
süreli kullanılabilmektedir. Bu 
soğutma kabının termos benzeri 
kaplardan farkı, içinde cam bölme 
yoktur, dolayısıyla düştüğü zaman 

kırılma söz konusu olmayacaktır” 
açıklamalarında bulundu.
Prof. Dr. Adnan Tepecik ayrıca 
mobil telefonlar için “Portatif 
ve Pratik Kullanışlı Telefon 
Kulaklığı” tasarımıyla da Türk 
Patent Enstitüsü’nden onay aldı. 
Günümüzde birçok insanın hayatının 
vazgeçilmezleri arasında olan cep 
telefonlarının insan sağlığını tehdit 
etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen 
çalışmayla ilgili olarak Prof. Dr. 
Tepecik; “Yapılan araştırmalarda, 
cep telefonları konuşma esnasında 
doğrudan kulakla temas ettiğinde 
yoğun bir radyasyon yaydığı ifade 
edilmektedir. Buna bir çözüm 
olması için telefonun kulakla 
doğrudan teması önlemeye dönük 
olarak,  otomatik makaralı kulaklık 
sistemi geliştirilmiştir. Cihaz şöyle 
çalışmaktadır; Telefona eklenebilen 
ve telefon çaldığında kulaklık 
kablosu makaralı yuvasından 
çekildiğinde,  doğrudan konuşmaya 

başlanabiliyor, konuşma bittiğinde 
kulaklık kablosu bırakıldığında 
makara tarafından otomatik olarak 
yuvasına oturur, yer işgal etmez, 
kablolar birbirine dolanmaz” dedi.

Ayrıca yine Başkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi’nden Görsel Sanatlar ve 
Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı 
Programı öğrencisi Cankat Tigin 
Öztemiz, Yrd. Doç. Dr. Eylem 
Tataroğlu rehberliğinde yürütülen 
Temel Tasarım 2 dersi kapsamındaki 
projesi Tasarım Patenti aldı.     ■

Prof. Dr. Adnan Tepecik’ten
İki Yeni Tasarım:
Soğutma Kabı ve Telefon Kulaklığı 
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25-27 Şubat 2016 tarihlerinde ABD’nin 
başkenti Washington’da, Assembly 
of  Turkish American Associations 
(ATAA) tarafından düzenlenen 
konferansta, Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi ve ATAA işbirliği ile 
yürütülen ”Türk Dili ve Kültürünün 
Çevrimiçi Öğretilmesi – Bright Future” 

projesi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Halil 
Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Demir 
tarafından projenin aşamalarını ve 
özgün ürünlerini tanıtıcı sunumlar 
yapıldı. Konferans sonunda Bright 
Future projesi kapsamında Başkent 
Üniversitesi’nin çalışmaları 
Başkanlık Özel Takdir Ödülü’ne 

layık görüldü.  Proje kapsamında 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
tarafından ABD başta olmak üzere 
farklı ülkelerde yaşayan Türklerin, 
Türkçe ve Türk kültürünü İnternet 
üzerinden öğrenebilmeleri için 7/24 
erişilebilecek web platformu ve dijital 
içerikler hazırlanmakta.   ■

Başkent Üniversitesi’ne 
ATAA’dan Takdir Ödülü 

Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ve Hukuk Topluluğu 
tarafından Ankara Barosu’nda 
gerçekleştirilen stajlarda 
karşılaşılan sorunlar ve stajın 
en verimli şekilde yapılması 
konusunda dikkat edilecek 
konular hakkında bilgi vermek 
amacıyla 11 Mart 2016 tarihinde 
bir toplantı düzenlendi. Başkent 

Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Stüdyosu’ndaki toplantıya Ankara 
Barosu CMK Merkez Başkanı Av. 
Gülsemin Kara  ve  Ankara Barosu 
Adli Yardım Merkezi Başkanı 
Av. Mihriban Şentürk  katıldı. 
Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim elemanları 
ve öğrencilerinin de yer aldığı  
toplantıda Avukatlık mesleğini 

seçecek olan öğrencilerin 
karşılaşabilecekleri sorunlar, 
bu sorunların aşılması yolları, 
adli yardım kurumu, avukatların 
adli yardım hizmetlerine katkısı, 
ceza yargılamasında avukatın 
rolü gibi güncel konular işlenerek 
öğrencilerin bu konudaki uygulama 
kaynaklı bilgi açıkları giderilmeye 
çalışıldı.   ■

Hukuk Fakültesi’nde 
CMK ve Adli Yargı

Başkent Üniversitesi Stratejik 
Araştırmalar Merkezi ve Avrasya 
İncelemeleri Merkezi tarafından 
11-12 Şubat 2016’da Patalya Gölbaşı 
Lakeside Resort Hotel’de “1915 
Olayları ve Uluslararası Hukuk:  
AİHM’in Perinçek İçtihadının 
Hukuksal Etkileri ve Sonuçları” 
konulu çalıştay düzenlendi. AİHM 
Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015’de 
Perinçek - İsviçre davasına dair 
aldığı kararın Türkiye ve Ermeni 
sorunu bağlamında olabilecek etki 
ve sonuçlarının değerlendirildiği 
çalıştaya; Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir 

Varoğlu, Başkent-SAM  Müdürü Prof. 
Dr. Sadi Çaycı, Başkent Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Emekli 
Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç, 
AVİM Onursal Başkanı ve Emekli 
Büyükelçi Ömer Engin Lütem,  
AVİM  Başkanı Emekli Büyükelçi 
Alev Kılıç, Emekli Büyükelçi Pulat 
Tacar, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İbrahim Kaya,  Batı İsviçre Türk 
Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Celal Bayar , Avrupa Konseyi Daimi 
Temsilciliği Emekli Hukuk Müşaviri  
Dr. Deniz Akçay, Dışişleri Bakanlığı 
Araştırma Genel Müdür Yardımcısı 
Elif Çomoğlu Ülgen, Dışişleri 

Bakanlığı Araştırma Genel Müdür 
Yardımcılığı Daire Başkanı Halime 
Ebru Demircan  ile çok sayıda 
uzman hukukçu ve  diplomat katıldı. 
Çalıştay’da AİHM Büyük Dairesi’nin 
15 Ekim 2015’de Perinçek-İsviçre 
davasında aldığı kararın içeriği, 
AİHM içtihadı ve AİHM’ne taraf 
ülkeler bakımından yansımaları, 
“inkar” ve “bellek” yasalarına 
olabilecek etki ve sonuçları; Fransa, 
Almanya ve diğer bazı ülkelerdeki 
eğitim müfredatlarında Ermeni 
olaylarının sunuluş biçimi ile Fransa 
Anayasa Konseyi’nin “Gayssot 
Yasası” vb. ifade özgürlüğüne ilişkin 
kararı gibi hususlar katılımcılar 
tarafından değerlendirildi.   ■ 

1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk: 
AİHM’in Perinçek İçtihadının Hukuksal 
Etkileri ve Sonuçları Çalıştayı 
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Başkent Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu faaliyetlerine bundan tam 
yirmi sene önce başladı.  
1996-1997 öğretim yılında Prof. Dr. 
Özcan Yağcı’nın danışmanlığı ve 
yönlendirmesiyle kurulan Başkent 
Üniversitesi Tiyatro Topluluğu,  
Başkent Üniversitesi’nin ilk öğrenci 
topluluklarından. Topluluğun ilk 
oyunu Özcan Yağcı ve Funda Alaybeyi 
tarafından yazılan ve 1997 yılında 
sahnelenen “Meşguldü Shakespeare 
Baba” oldu. Aynı dönem yine Özcan 
Yağcı tarafından yönetilen Eugene 
Unesco’nun yazdığı “Kel Şarkıcı” adlı 
oyun da sahnelendi.

Başkent Üniversitesi’nde yirmi yıl 
önce başlayan tiyatro aşkını Tiyatro 
Topluluğu Kurucu Danışmanı Prof. Dr. 
Özcan Yağcı’ya sorduk:
“Tiyatro Topluluğunun bu güne kadar 
ayakta kalmasını sağlayan yüzlerce 
öğrencisi oldu. 1996 yılından bu yana 

kesintisiz olarak çok sayıda oyun 
sergilemeyi başaran öğrencilerimizi 
topluluğa çeken en önemli unsur belki 
de bir tiyatro metnine ruh katarak 
sahneye çıkma keyfini yaşamaktı. 
Ancak bu etkileyici faaliyetlere 
katılanlar çok kısa süre içerisinde 
tiyatronun sahneye çıkmanın ötesinde 
başka kazanımları da armağan 
ettiğini yaşayarak gördüler. Örneğin, 
her birey kendi yaşamının başrol 
oyuncusu olsa da başkalarının 
yaşamında figüran olabiliyormuş; 
iyi karakterlerin başrolde olması 
arzu edilse de hayat bazen kötüyü 
başrolde oynatabiliyormuş; iyi ve 
kötünün tanımı zaman ve mekana 
göre değişebilirmiş.; yaşam sadece iyi 
ve kötü karakterlerin varlığıyla değil 
sahnede görünmeyenlerin de olumlu 
ya da olumsuz katkılarıyla sürüp 
gidebiliyormuş; her oyunun hoşa 
giden ya da gitmeyen bir finali varmış; 
Shopleks’in söylediği gibi “hiç kimse 

yaşamının son dakikasını görmeden 
mutlu yaşadım” dememeliymiş; 
iyi bir oyunun ardından gelen 
coşkulu alkışların yerini hiçbir şey 
tutamazmış;  oynayanlar ve seyirciler 
salonu boşalttıktan sonra kubbede 
kalan hoş bir sadaymış. 

Kazanım örneklerini daha da 
çoğaltmak mümkün. Tiyatro, yaşama 
dair olanları bir ya da iki saatliğine 
sahneye taşırken topluluğumuza katkı 
verenler de deneyimlediklerini kendi 
yaşamlarına taşıyor. Bu nedenle yirmi 
yıldır mutluyuz. Mutluluğumuzun 
asıl mimarı olan Kurucu Rektörümüz 
Prof.Dr. Mehmet Haberal Hocamız 
başta olmak üzere, Başkent 
Üniversitesi Rektörlük Makamı ve 
Kültür Müdürlüğü çalışanlarına içten 
teşekkürlerimizi sunuyor ve gelmesini 
beklediğimiz alkışları kendisini hala 
yanımızda hissettiğimiz sevgili Sadi 
Gür Hocamıza armağan ediyoruz”.

20 Yıllık Aşk:
Tiyatro Topluluğu

Başkent Üniversitesi Tiyatro 
Topluluğu, büyük bir başarıya imza 
atarak bu akademik yıl içinde üç ayrı 
oyunu izleyicilerle buluşturuyor. 

Oyunlardan ilki 24-25-26 Mart 2016 
tarihlerinde sahnelenen, Adem Atar’ın 
yazdığı ve Tanzer Hacıraifoğlu’nun 
yönettiği “Özgürlük Oyunu” adlı eser. 
Oyun, küçük bir ceza ve tutukevinin 
kadınlar koğuşunda bir mahkumun 
sabaha tahliye edileceği haberi ile 
başlar, gece boyu sürer. Koğuşta 
herkes bir gün serbest bırakılırsa 
dışarıda neler yapacaklarını prova 
eder, kendi özgürlük oyunlarını 
oynarlar. Zaman zaman umutlanır, 

coşar hapislikten kurtulmaya can 
atarlar. Görürler ki, yüreklerinde ve 
beyinlerinde bir şeyler değişmedikçe 
dışarıda ya da içeride olmaları 
onlar için bir şey değişmeyecektir. 
Geçirdikleri gecenin sonunda idrak 
ettikleri kendileri ile yüzleşerek 
yaşama dair sorumluluklarını 
kimseyi suçlamadan kendi üstlerine 
almaları gereğidir. En önemlisi ne 
olursa olsun yaşamanın en kıymetli 
hazine olduğunu anlarlar. Ertan 
Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun 
izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 
Başkent Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
tarafından sahneye konulan ikinci 
oyun ise; Martin Mc Donagh tarafından 

yazılan ve yönetmenliğini Efe Küçük’ün 
yaptığı “Yastık Adam” adlı eser. 28-29-
30 Nisan 2016 tarihlerinde Ertan Sanat 
Merkezi’nde sahnelenen oyun soluksuz 
izlenen bir polisiye gerilim. Sanat, 
zeka, şiddet, masumiyet ve çaresizlik 
duygularının bir çatışmasını işleyen 
eserde, kurgu ile gerçek karışıyor.
Başkent Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, 
son olarak 13-14-15 Mayıs 2016 
tarihlerinde,  Elmer Rice tarafından 
yazılan Hesap Makinesi adlı eser ile 
izleyicilerin karşısına çıkacak. Hızla 
makineleşen toplumun sorunlarını 
ilgi çekici şekilde konu alan oyunun 
yönetmeni Tanzer Hacıraifoğlu.   ■
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İstiklal Ateşinin Simgesi
“İstiklal Marşı”
İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 
95. yıldönümü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma günü etkinlikleri 
Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda 
11 Mart 2016 tarihinde Başkent 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Başkent 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan 
İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 
95. yıldönümü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma günü münasebetiyle 
yaptığı konuşmada Mehmet Akif’in 
“Allah, bu millete bir daha İstiklâl 
Marşı yazdırmasın!” sözlerine 
değinerek: “Mehmet Akif Ersoy’un 
en muhteşem eseri İstiklal Marşı, 
Türk tarihinin altın sayfalarında 
bir destan olarak yer eden Milli 
Mücadele’nin yadigârı şiirdir. İstiklal 
Marşı, Türk milletinin geçmişten 
geleceğe taşıdığı özgürlük ruhunun 
kelimelere dökülmüş hâlidir. 

Yüksek bir karakterin, yüceliğin, 
ebediyete kadar yanacak istiklal 
ateşinin simgesidir. 12 Mart 1921’de 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
724 şiir arasından seçilerek “Milli 
Marş” olarak kabul edilen ve şairin 
milletimize armağan ettiği için 
Safahat’a koymadığı İstiklal Marşı, 
vatanseverliğin, birlik ve beraberlik 
ruhunun taşıyıcısıdır.  

Bize düşen görev, İstiklal Marşı’ndaki 
bu aziz ruhu, bu ruha karşı olan 
sorumluluğumuzu yeni nesillere 
aktarmak ve ebediyete kadar 
yaşatmaktır. Mehmet Akif Ersoy’un 
dua niteliğindeki sözleriyle:  “Allah, 
bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın!” Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi etkinliklerinde 
sorumluluk alabilen, bilinçli, 
değerlerine sahip çıkan öğretmenler 
yetiştirebilmek için öğrencilerimize 
görev vermeye özen gösteriyoruz” 
dedi. 

Başkent Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun 
Eyidoğan’ın açılış konuşmasının 
ardından etkinliğin ilk kısmında 
öğrenci paneli yer aldı. Türkçe 
Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi 
Hatice Çiğdem Yıldırım’ın oturum 
başkanlığında gerçekleşen panelde 
Başkent Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
Anabilim Dalı öğrencilerinden Faruk 
Bulut, Gamze Güler, Canseli Selçuk 
ve İzel Beril Esmer vatan şairi 
Mehmet Akif Ersoy’u ve eserlerini 
pek çok yönüyle ele alan bildirilerini 
sundular. Öğrenci panelinin ardından 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
öğrencilerinden Buse Mert, Ayşenur 
Kır ve Özlem Can, Mehmet Akif 
Ersoy’un şiirlerinden seslendirmeler 
yaptı. Tören Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencilerinin oluşturduğu 
“Çanakkale Şehitleri” oratoryosunu  
coşkuyla sunmasıyla sona erdi.   ■

Destanın 101. Yılı

18 Mart’ta Duygusal Anlar
Başkent Üniversitesi’ndeki Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenleri öğleden sonra da devam 
etti.  Ulusal tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Başkent Üniversitesi Türk Halk Müziği 
Topluluğu ve Edebiyat Topluluğu öğrencilerinin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen bir program ile de anıldı. 18 Mart 
2016 Tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program dahilinde öğrenciler, tüm 
izleyicileri duygulandıran türküleri ve şiirleri yorumladılar. İzleyicilerin  büyük beğenisini kazanan etkinliğin 
yönetmenliğini Türk Halk Müziği Topluluğu üyesi ve Sağlık Bilimleri MYO Tıbbi Görüntüleme Bölümü öğrencisi olan 
Alperen Göçmen yaptı.    ■

Çanakkale’de 101 yıl önce 
yazılan destan Başkent 
Üniversitesi’nde törenle 
kutlandı. 

Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi 
ve Şehitleri Anma Günü 
münasebetiyle düzenlenen tören 
Başkent Üniversitesi Rektörlük 
binası önündeki Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulmasıyla başlayarak 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
devam etti. Törende Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal Çanakkale Zaferi’ni 
anlatarak; “Şehitlerimizi 
minnetle ve şükranla anıyoruz” 
dedi. Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ün 
“Bağımsızlık Mücadelesinin 
Kalesi: Çanakkale” başlıklı 
sunumuyla devam eden törende 
düzenlemesini Prof. Dr.  M. 
Ertuğrul Bayraktarkatal’ın yaptığı 
müziklerle duygusal anlar 
yaşandı. Başkent Üniversitesi 
öğrencisi Etna Gül’ün Çanakkale 
türkülerini seslendirmesiyle 
gözyaşları büyük zaferin 
gururuna karıştı. Başkent 
Üniversitesi Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans 
Salonu’ndaki törenin ardından 
Çanakkale Destanı’nı yazan 
kahramanların cephedeki buğday 
çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten 
oluşan menüsü öğrenci ve 
çalışanlara dağıtıldı.   ■
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Prof. Dr. Mehmet Haberal 1967 
yılında dünyada ilk başarılı karaciğer 
naklini yaparak kronik karaciğer 
hastalarına umut ışığı yakan Prof. Dr. 
Thomas E. Starzl’ın 90 yaşına girdiği 
12 Mart’ta ABD ‘de Pittsburgh’da 
hocasının yanındaydı. Düzenlenen 
etkinlikte  Thomas E. Starzl’ın 200’e 
yakın öğrencisi bir araya geldi. Prof. 

Dr. Haberal yaptığı konuşmada 
hocasıyla gurur duyduğunu ve 
transplantasyonun dünyada bugüne 
gelişinde en büyük paya sahip 
olduğunu vurguladı. Prof. Starzl da 
konuklara Prof. Haberal’ın Türkiye 
ve Ortadoğu’daki başarılarını bizzat 
yerinde görüp çok etkilendiğini 
anlatarak teşekkür etti. Starzl, 

öğrencisi Haberal’ın başarılarını her 
platformda dile getirip, onunla her 
zaman gurur duyduğunu yineledi. 
Prof. Dr. Mehmet Haberal 1974 yılında 
Denver’da Starzl ile birlikte çalışmış 
ve Starzl için her zaman “akıl hocam, 
öncüm” demiştir.    ■

TBMM’nin açılışının 96. yıldönümü 
dolayısıyla 20 Nisan 2016 tarihinde 
Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ATAMER) tarafından Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda 
düzenlenen  “Türkiye’de Anayasal 
Parlementer Rejimin Gelişimi ve 
Günümüz” konulu konferansa 
konuşmacı olarak TBMM Eski Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk davet edildi.

Konferansın açılış konuşmasını 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal yaptı. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
özü ve yaptığı çağrışımlar nedeniyle 
başka ülkelerde de özel bir gün olarak 
kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. 
Ali Haberal, Kanada’da ki kutlamaları 
örnek gösterdi.

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk, konuşmasının başında 
Atatürk başta olmak üzere 
Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana 
görev yapan tüm cumhurbaşkanlarını 

gördüğünü ve “kıdemli bir Türk 
vatandaşı” olarak görüşlerini 
paylaşacağını belirtti. Hüsamettin 
Cindoruk, parlamenter rejimin 
önemine dikkati çekerek; “Eğer 
hatalar varsa siyasiler hatalıdır, 
parlamentonun hatası yoktur” dedi. 
Uzun yıllar aktif siyasetle iç içe olan 
Cindoruk, kurtuluş mücadelesinde 
toplanan otuz kongrenin amacının 
ortak olduğunu, şu an sahip 
olduğumuz Cumhuriyet rejiminin 
kolay kurulmadığını kaydederek 
önemli uyarılarda bulundu. Deneyimli 
siyasetçi, olası bir rejim değişikliğinin 
Türkiye’yi bunalıma götüreceğini öne 
sürdü.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, konferansın 
sonunda TBMM Eski Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk’un geçmişte 
yapılan anayasa değişikliklerinde tarihi 
görevler üstlenerek, kendisinin Türk 
siyasetinin önemli isimlerinden biri 
olduğunu belirterek teşekkür etti.    ■

Bir Dünya 
Vatandaşı:
Prof. Dr. 
İhsan 
Doğramacı

YÖK’ün Kurucu Başkanı ve Bilkent 
Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı vefatının altıncı yılında 
ailesi ve sevenleri tarafından özlemle 
anıldı. Başkent Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da 
“tıp dünyasında yeni çağı başlattığını”  

vurguladığı hocası, meslektaşı, 
dostu Doğramacı’nın anma törenine 
katılanlar arasındaydı. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal Doğramacızade Ali 
Paşa Camisi avlusundaki anıt mezara 
çelenk bıraktıktan sonra anı defterini 
imzalayarak şunları yazdı:

Muhterem Hocam, 
Ülkemize yaptıklarınız ülkemizin 
geleceğine çok önemli katkı sağladı. 
Açtığınız yol ışık yoludur. En derin 
hürmetlerimle, rahmetle sizi 
anıyorum. Rahat uyuyunuz...
25.02.2016 - Mehmet Haberal

Thomas E. Starzl 90 Yaşında

Kıdemli Bir Türk Vatandaşı: 
Hüsamettin Cindoruk
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Türkiye Satranç Federasyonu ve 
Başkent Üniversitesi, Ankara’da 
her yıl temmuz ayında Uluslararası 
Satranç Turnuvası organize edilmesi 
ve milli takım kamplarının Başkent 
Üniversitesi’nde yapılması ile ilgili 
19 Ocak 2016 tarihinde Başkent 
Üniversitesi’nde işbirliği protokolü 
imzaladı.İmzalanan işbirliği protokolü 
çerçevesinde; her yıl Ankara’da 
Temmuz ayında uluslararası satranç 
turnuvası organize edilmesi, Başkent 
Üniversitesi’nde satranç sporunun 
yaygınlaştırılması ve milli takım 
kamplarının üniversite tesislerinde 
yapılması hedefleniyor. Ayrıca işbirliği 
görüşmeleri çerçevesinde satranç 
sporunda derece elde eden sporculara 

burs imkanı sağlanması yönünde 
çalışmalar da yapılacak.
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi 
olarak satranç gibi çok önemli sportif 
başarılara imza atılan bir spor branşı 
ile ilgili faaliyetler yürütülmesini çok 
önemsediklerini belirterek, başarılı 
çalışmaları dolayısıyla Türkiye Satranç 
Federasyonu Yönetim Kurulu’nu tebrik 
etti. Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Gülkız Tulay; “Ülkemizin en 
saygın eğitim kurumlarından Başkent 
Üniversitesi ile diğer üniversitelerimize 
örnek teşkil edecek bir işbirliğine 
imza atıyoruz. Başkentimize ve Türk 
satrancına yeni bir uluslararası 
turnuva kazandırılması yönünde 

sunduğu katkı ve satranç sporuna 
verdiği değerli destek için 
Rektörümüze ve tüm Başkent 
Üniversitesi yönetimine teşekkür 
ediyorum” dedi. Başkent Üniversitesi 
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi (BEDAM) Müdürü Prof. Dr. Ali 
Halıcı ise Başkent Üniversitesi olarak 
daima ilkleri gerçekleştirdiklerini 
belirterek, Ankara’da Başkent 
Üniversitesi’nin destekleriyle 
gerçekleşecek turnuvanın en iyi ve 
en başarılı uluslararası turnuva 
olmasını hedeflediklerini ve milli takım 
sporcularını Başkent Üniversitesi’nde 
ağırlamaktan son derece mutlu 
olacaklarını ifade etti.   ■

Satranç Protokolü İmzalandı
26. Genelkurmay Başkanı emekli 
Orgeneral İlker Başbuğ, 10 Mart 
2016 tarihinde Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda Başkent Üniversitesi 
Genç Liderler Topluluğu tarafından 
düzenlenen söyleşide öğrencilerle 
buluştu. Söyleşiye Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal ve Başkent Üniversitesi 
öğretim üyeleri de katıldı. Yoğun 
ilgi gören söyleşide Orgeneral 
Başbuğ, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ölümsüz kılan 
özelliklerini anlattı. Öğrencilerin 
Suriye, Rusya krizi ve terörle ilgili 

sorularını yanıtlayan İlker Başbuğ 
söyleşisini gençlere verdiği öğütlerle 
tamamlarken; “Her gün bu millete, 
bu devlete ne katkı sağladım diye 
sorun” dedi. 26. Genelkurmay 
Başkanı İlker Başbuğ söyleşinin 
ardından kitaplarını imzaladı.   ■ 

Emekli Orgeneral İlker 
Başbuğ Öğrencilerle Buluştu

Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi 
29 Mart 2016 tarihinde iş adamı ve 
oyuncu Mehmet Aslan’ı Başkent 
Üniversitesi İhsan Doğramacı 
Konferans Salonu’nda öğrencilerle 
buluşturdu. Mehmet Aslan, 
uyuşturucuya karşı başlatmış olduğu 
ve yürütücülüğünü üstlendiği “Gel 
Kardeşim” isimli sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında gerçekleştirilen 
söyleşide, gençliğin en büyük 
problemleri arasında yer alan 
uyuşturucu bağımlılığının çok küçük 

yaşlara kadar indiğini, uyuşturucu 
kullanımının dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de giderek arttığını 
belirterek uyuşturucu ile mücadelede 
devlete de büyük rol düştüğünü söyledi. 
Devletin ebeyvenleri bilinçlendirme 
ile ilgili bir eğitim stratejisinin olması 
gerektiğine vurgulayan  Aslan, özellikle 
gençlere yönelik eğitim başta olmak 
üzere sportif ve sosyal alanların 
oluşturularak  uyuşturucu kullanımının 
önüne geçilebileceğini söyledi.    ■

Uyuşturucuya Hayır
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22-25 Ocak 2016 tarihleri arasında 
İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı 
Bölümü tarafından İletişim Tasarımı 
Atölyesi’nde “Tübitak Destekleme 
Programlarına Yönelik Proje 
Hazırlama Atölyesi Programı” 
düzenlendi. İletişim Tasarımı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Ercil önderliğinde düzenlenen 
atölye programına, Doç. Dr. Günseli 
Bayraktutan konuşmacı olarak davet 
edildi ve proje yapma deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. 

Toplamda yirmiden fazla öğretim 
üyesi, öğretim görevlisi ve 
araştırma görevlisinin katılmış 
olduğu atölyenin birinci günü, ilk 
oturumunda Prof. Dr. Yavuz Ercil 
tarafından; atölye çalışmasının 
amacının paylaşılması ve çalışma 
hedeflerinin açıklanmasının 
ardından, Doç. Dr. Günseli 
Bayraktutan proje yapmanın olumlu 
yönleri, olanakları ve sınırlılıkları 
üzerinde durdu. Aynı oturumda 
İletişim Tasarımı Bölümü Araş. 
Gör. Banu Erşanlı “TÜBİTAK 
programları ve destekleri, hangi 
programa proje önerilebilir, koşullar 
nelerdir?” başlığı altında bir sunum 
gerçekleştirdi. Ardından İletişim 
Tasarımı Bölümü Araş. Gör. Semih 
Delil “Project Manager – Online 
Proje Takip Sistemi”nin tanıtılması 
ve kullanımı hakkında bilgi 
paylaşımında bulundu.

Atölye programının birinci günü, 
ikinci oturumunda ise Doç. Dr. 
Günseli Bayraktutan; TÜBİTAK 
projelerinin temel bileşenleri (özgün 
değer, literatür özeti, yöntem, ekip, 
ekipman, başarı ölçütleri, yaygın 
etki, çalışma takvimi, iş paketi, B 
planı) ve TÜBİTAK projelerinin diğer 
bileşenleri (etik kurul, yasal izin 
belgeleri, belgelerin işlevleri, bütçe) 
konularındaki sunumunu katılımcılar 

ile paylaştı. Aynı oturumda atölye 
katılımcılarına proje başvuru 
belgelerinin birer kopyası dağıtıldı 
ve belge üzerinden başvuru 
sürecinin aşamaları açıklandı, 
ARBIS kayıtlarının oluşturulması 
ve/veya güncellenmesi konusunda 
katılımcılara bilgi aktarıldı. 
Atölyenin birinci günü, açıklanan 
tüm bu bilgiler ışığında katılımcıların 
haftasonu süresince bir proje önerisi 
geliştirmeleri beklentisi ile sona 
erdi.

25 Ocak 2016 tarihinde, atölye 
çalışmasının ikinci günü,  birinci 
oturumu Başkent Üniversitesi Bilgi, 
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi 
(BİTTO) komisyonunda yer alan Öğr. 
Gör. Arzu Fırlarer’in Bilgi, İnovasyon 
ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
amaçlarını ve yapısını anlattığı 
sunumu ile başlayıp proje hazırlama 
kriterleri, ulusal ve uluslararası 
fonlar hakkında detaylı bilginin 
aktarılması ile devam etti.

Atölyenin ikinci gün, ikinci oturumu 
ise İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Ercil öncülüğünde 
katılımcıların hazırlamış oldukları 
proje önerilerinin dinlenmesi ve 
üzerine tartışılması ile başladı. Bu 
oturumda katılımcıların haftasonu 
geliştirmiş oldukları proje önerileri 
teker teker dinlenip aynı başlık altına 
yerleştirilebilecek ortak paydaya 
sahip projeler karşılıklı tartışarak 
belirlendi. Atölye sonunda Prof. Dr. 
Yavuz Ercil yönetiminde, toplam 5 
katılımcı ile “Üniversite Web Siteleri 
Duyuruları” ana konu başlığında 
ve Yar. Doç. Dr. Deniz Tansel 
İliç yönetiminde, 9 katılımcı ile 
“Medyada Stigmatizasyon” ana konu 
başlığında iki adet proje üzerine 
çalışma başlatılmasına karar  
verildi.   ■

Kazan’da 
Strateji 
Geliştirme 
Toplantısı

Kazan SİAD Kazan Meslek Yüksekokulu ‘nda

Kazan MYO’da 
Seminer

Sınav Stresiyle 
Başa Çıkma 

Kazan Meslek Yüksekokulu’nda 27 
Ocak 2016 “Sosyal Bilimler Alanında 
Yapılan Nicel Bir Çalışmanın 
Metodoloji Kısmı Nasıl Yazılmalı” 
konulu seminer düzenlendi. 
Sosyal bilimler alanında bilimsel 
çalışma yapan Başkent Üniversitesi 
çalışanlarını bilgilendirme amacıyla 
düzenlenen seminere Kazan Meslek 
Yüksekokul Müdürü, akademik 
personel ve Başkent Üniversitesi 
çalışanları katıldı. Başkent 
Üniversitesi Kazan Yerleşkesi’ndeki 
seminerde öğleden önce teorik alt 
yapı üzerinde çalışıldı. Öğleden sonra 
da SPSS ve AMOS programlarında 
yaygın kullanılan analizler 
gösterildi. Aktarılan konular ve 
gösterilen analizler hakemli dergide 
yayımlanmış bir makale üzerinden 
örneklendirildi.   ■

Başkent Üniversitesi Kazan 
Meslek Yüksekokulu ve Kazan 
Kaymakamlığı 18 Şubat 2016’da  
“Sınav Stresiyle Başa Çıkma” konulu 
bir seminer düzenlendi. Seminere 
Kazan Kaymakamı, Kazan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü, Kazan İlçe 
Milli Eğitim Müdür Vekili, Kazan Efes 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
12. sınıflarında okuyan öğrencilerle 
velileri katıldı. Başkent Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Okan 
Cem Çırakoğlu tarafından iki ayrı 
oturumda önce öğrencilere ardından 
da velilere sınav stresiyle başa 
çıkma konusunda sunum yapıldı. 
Ayrıca seminer kapsamında Başkent 
Üniversitesi Tanıtım Ofisi stant 
açarak öğrenci ve velilere Başkent 
Üniversitesi’ni yakından tanıma 
olanağı sundu.   ■

Kazan Meslek Yüksekokulu, Kazan 
Belediye Başkanlığı, Kazan Sanayici 
ve İşadamları Derneği tarafından 
17Şubat 2016’da Kazan Belediyesi 
Kumkapı Kültür Merkezi’nde strateji 
geliştirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Üniversite, yerel yönetimler ve sektör 
temsilcileriyle geleceğe yön verecek 
stratejilerin tartışıldığı toplantıda 
katılımcılar Başkent Üniversitesi’nin 
Kazan’da inşa edeceği Teknokent ve 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
birimleri hakkında bilgilendirildi. 
Kazan MYO Müdürü Prof. Dr. Feride 
Şahin Kazan Meslek Yüksek Okulu’nun 
tanıtımını yaparak, yerel yönetimler 
ve sektör temsilcilerinin öğrencilerin 
eğitimlerine yapabilecekleri katkıları 
konusundaki talepleri gündeme 
getirdi. Başkent Üniversitesi Teknoloji 
ve Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO) 
Yöneticisi Arzu Fırlarer’de Başkent 
Üniversitesi’nin Kazan’da inşa 
edeceği Teknokent ve Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi yatırımları 
hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca 
BÜ-BİTTO tarafından Kazan’daki 
sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin 
kamu-üniversite-sanayi işbirliği 
hakkındaki görüşlerini almak üzere 
paydaş analizi çalışması yapıldı.   ■

Kazan Sanayici ve İşadamları 
Derneği 23 Şubat 2016’da Kazan 
Meslek Yüksekokulu ‘nu ziyaret 
etti. Kazan SİAD Başkanı Ökkeş 
Sultanoğlu, Yönetim Kurulu üyesi 
Nurettin Yılmaz ve Kazan SİAD 
Genel Sekreteri Ayhan Göktaş’ın 
gerçekleştirdiği ziyarette Kazan 
Meslek Yüksekokulu’nda okuyan 
öğrencilerin mesleki uygulama 

dersleri ve stajlarında Kazan’da 
konuşlu sanayi kuruluşlarından 
yararlanma ve mevcut sanayi 
tesislerinde inceleme ziyareti 
yapılması imkanlarının ortaya 
konulması konuşuldu. Belirlenen 
prensipler doğrultusunda Kazan 
SİAD’la işbirliğinin sürdürülmesi 
konusunda görül birliğine  
varıldı   ■

TÜBİTAK Destekleme Programları 
İçin Proje Hazırlama Atölyesi

Başkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Mustafa 
Doğan, Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi (CERN) ve Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) desteğiyle 
yürütülen uluslararası “CERN CLIC 
Elektron Pozitron Çarpıştırıcısı 
Kapsamında Demet Dinamiği” 
ve “Demet-Demet Etkileşimleri 
Çalışmaları” projesi kapsamında 
17-23 Ocak 2016 tarihlerinde Cern’de 
yapılan CLIC 2016 Çalıştayı’na 
katıldı. Doç. Dr. Doğan, söz konusu 
çalıştaydan çeşitli araştırmacılarla, 
RF güç yükselteçleri ve aşırı duyarlı 
elektronik algılayıcılar hakkında 
ikili görüşmelerde bulunanarak, 
çalıştayda edindiği yeni fikirler, 
kurduğu yeni ağlarla doktora 
öğrencileri için yeni araştırma 
konuları ve burs imkanları yaratacak 
bağlantıları oluşturarak ve Başkent 
Üniversitesi’nin de içinde olduğu 
uluslararası işbirlikleri anlamında ilk 
adımları atarak döndü.   ■

Başkent 
Üniversitesi 
CERN 
CLIC 2016 
Çalıştayı’nda
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Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
öğrencileri günümüz sanatı ve 
sanatçılarıyla tanıştırmak amacıyla 
bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. 14-
25 Mart 2016 tarihinde Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 
açılan Hüseyin Arıcı Kişisel Sergisi 
büyük beğeni kazandı. Sanatçı 
Arıcı sergiye tema olarak seçtiği 

ardıçlarla ilgili olarak: “Doğduğum 
yerde değil yaş ardıç kuru ardıca 
bile dokunmazlar. Bunun sebebi 
de ardıçların çevrelerinde var olan 
yatırların onları koruduğuna ve kesen 
kişinin başına musallat olacağına 
inanmalarıdır. Bir diğer boyutu 
da ardıcın filizlenme ve büyüme 
sürecinin uzun ve zahmetli olmasıyla 
da alakalı.   

’1’ serisinin bir parçası olan ardıçları, 
çocukken canlı kanlı karşımda 
duran ve izlemeye doyamadığım 
günlerinden, yeryüzünde bir tane 
bile kalmamış gibi hayal ederek 
kesik gövdesini şekillendirdim. Beni 
heyecanlandıran bir taklidin başarısı 
değil, oluşturduğum her halkasında 
onun yaşadığı ömür kadar hayali 
yaşamamdı” dedi.   ■

Hüseyin Arıcı’dan “Ardıç” Yorumu

Ütopyanın Güncesi 
ve İzlenimlerin 
Ötesi
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi tarafından  4-15 Nisan 
2016  tarihleri arasında düzenlenen sergide 
sanatçı Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl’ün  “ 
Ütopyanın Güncesi” ve Naile Salman 
Çelik’in “İzlenimlerin Ötesi” başlığı altındaki 
eserleri  sanatseverlerin ilgisine sunuldu. 
Her iki serginin de açılışına katılan Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal  
eserleri inceledikten sonra sanatçılarla 
beğenilerini paylaştı.   ■

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
MYO, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Programı birinci sınıf öğrencileri, 
Program Başkanı Öğr. Gör. Şirin 
Gazialem yürütücülüğünde Fotoğraf 
dersleri kapsamında çektikleri 
fotoğraflarını sergilediler. Galeri 

Başkent’te ki serginin açılışını 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal’ın yaptı. Sergiye 
Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Nermin 
Özgülbaş ve Prof. Dr. Abdülkadir 
Varoğlu, SBMYO Müdürü Prof. 

Dr. Nazmiye Erdoğan, Başkent 
Üniversitesi öğretim üyeleri, 
öğrencileri ve çalışanlar katıldılar. 
Sergide dijital fotoğrafların yanı 
sıra, öğrencilerin filmle çektikleri ve 
karanlık odada bastıkları çalışmalar 
yer aldı.   ■

Başkent Üniversitesi SBMYO’dan  Öğrenci Sergisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münase-
beti ile Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen 
etkinlikler kapsamında Başkent Üniversitesi 
Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu tarafından 
düzenlenen  “Afiş, Karikatür Sergisi” 14-18 
Mart 2016 Galeri Başkent’te açıldı. Başta 
kadına şiddet olmak üzere kadına dair birçok 
konunun ele alındığı sergi ziyaretçilerinden 
tam not aldı.    ■

 Afiş, Karikatür Sergisi
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BENVOG (Bir Elin Nesi Var Öğrenci 
Girişimi) Aralık 2015-Mart 2016 
tarihleri arasında köy okullarına 
kırtasiye malzemesi ve giyecek 
yardımı yapılması amacıyla 
düzenlenen yardım kampanyası 
çerçevesinde toplanılan yardım 
malzemeleri beş ayrı köy okuluna 
gönderdi. İşletme Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. Tülay Devrani ve İşletme 
Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zuhal 
Şenyuva danışmanlığındaki BENVOG 
üyeleri Başkent Üniversitesi öğretim 
üyeleri, öğrenci ve çalışanlarıyla 
gönülden yapılan bu yardımların 
devam edeceğini belirttiler.   ■

BENVOG Yardımları Ulaştırdı

Dünyada her sene Mart ayı 
içerisinde kutlanan “Dünya Sosyal 
Hizmet Günü” çerçevesinde; hem 
dünya hem de ülkemiz açısından 
güncel bir mesele olma niteliğini 
sürdüren yoksulluk olgusunu 
tartışmak ve insanın değeri 
bağlamında irdelemek amacıyla 
Başkent Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 
Bölümü tarafından Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda 
“Yoksulluk ve İnsanın Değeri” 
konulu panel düzenlendi. Başkent 
Üniversitesi Öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Özcan Yağcı ve Kocaeli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yüksel Baykara Acar ile Turgut Özal 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gülsüm Çamur Duyan’ın katıldığı 
paneli Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu 
yönetti. Panelde; yoksulluk sorunu 
çocuk, kadın ve medya ekseninde 
tartışılarak sorunun toplumun 
bütün kesimlerini ilgilendirdiği 
vurgulandı.   ■

Ülkemizdeki tüm Endüstri-İşletme 
Mühendislerinin ve aynı disiplindeki 
öğrencilerin toplumsal ve mesleki 
gelişimine katkıda bulunması 
amacıyla planlanan, “X. Endüstri-
İşletme Mühendisliği Kurultayı” Aralık 
ayında İstanbul’da gerçekleştirildi. 
TMMOB Makine Mühendisleri 

Odası’nca düzenlenen X. Endüstri-
İşletme Mühendisliği Kurultayı’nda 
26 Aralık 2015 tarihinde  düzenlenen  
Vaka Analizi Yarışmasında Başkent 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinden;  Aslı 
Gülay Noyan, Feyza Doğan ve  Özge 
Gültekin’den oluşan grup  ikincilik 

ödülü kazandı.  Türkiye genelinde 
toplam 6 farklı bölgeden katılan 6 
adet grup arasında geçen yarışma, 
çeşitli üniversitelerden öğretim 
üyeleri, Makine Mühendisleri Odası 
yöneticileri ile  sanayiden temsilcilerin 
oluşturduğu jüri tarafından 
değerlendirildi.   ■

X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı 
Vaka Analizi Yarışması

Başkent Üniversitesi öğretim 
elemanları ve öğrencilerinin yüz 
yüze ve uzaktan eğitim derslerinde 
kullandıkları Öğretim ve İçerik 
Yönetimi Sistemi (Moodle) Eğitim 
Semineri 20 Ocak 2016 tarihinde 
Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy tarafından 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar 
Labaratuvarı’nda uygulamalı  
olarak verildi. Seminere Fen-
Edebiyat Fakültesi Amerikan  
Kültürü ve Edebiyatı Bölümü  
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Raw ve  
ilgili bölümdeki öğretim elemanları 

başta olmak üzere farklı 
bölümlerdeki Eğitim Fakültesi 
öğretim elemanları da katıldılar. 
Seminerde ÖİYS’nin hem teknik 
özellikleri tanıtıldı hem de eğitim 
öğretim süreçlerinde etkili kullanım 
yöntemleri vurgulandı.   ■

Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi
(Moodle) Eğitim Semineri 

Yoksulluk ve İnsanın Değeri

21 Mart Dünya Şiir Günü ve 27 Mart 
Dünya Tiyatrolar Günü bu yıl da 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Himmet Umunç ve Prof. Dr. Ayşegül 
Yüksel, 24 Mart 2016’da Çankaya 
Üniversitesi tarafından şiir-tiyatro 
etkileşimi üzerine düzenlenen “Ideas 

in Poetry and Theatre” konferansına 
davetli konuşmacı olarak katıldılar. 
Prof. Dr. Ayşegül Yüksel “Poetry 
as Soul-mate of Theater” başlığını 
taşıyan konuşmasında, şiirin tiyatro 
sanatıyla olan güçlü bağlarını Yunan 
tragedyasından günümüz oyunlarına 
uzanan geniş bir tarihsel çerçeve 
içinde değerlendirdi.  Prof. Dr. 
Himmet Umunç ise “‘More Handsome 

Than Fine’: Shakespeare’s Poetics 
of Drama” başlıklı konuşmasında, 
şiir ve tiyatro sanatlarının kadim 
birlikteliklerini Shakespeare 
oyunlarından örneklerle açıkladı. Bu 
iki konuşma, insanlığın binlerce yıldır 
şiir ve tiyatroyla iç içe var olduğunu 
ve iç içe var olacağını bir kez daha 
vurgulamış oldu.   ■

Ideas in Poetry and Theatre
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Kadın ve Spor Çalıştayı

Manş Denizi’ni Geçen İlk Türk Kızı: Nesrin Olgun

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor 
Bilimleri Bölümü ile Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite 
Derneği’nin ortaklaşa organizasyonuyla, “Kadın ve Spor 
Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya katılan Başkent Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, kadınların 
spor aktivitelerine katılımının bir toplumda bulundukları 
genel statüsünün göstergesi olduğunu belirterek 
“Kadınların spora ilgisinin arttırılarak daha aktif bir şekilde 
bu alanda yer almalarının sağlanması gerekir “ dedi. 
Çalıştayda, triatlet Vesile Yılmaz Anatça, Manş Denizi’ni 
yüzerek geçen ilk kadın sporcu Nesrin Olgun Aslan ve 

“Kızlar Sahada” projesinin kurucusu Actifit Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Müdürü Melis Abacıoğlu deneyimlerini anlatarak 
kadın ve spor üzerine konuşma yaptı. Akademisyenler, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri, federasyon başkan 
ve temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenör ve 
sporculardan oluşan yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı 
çalıştayda, kadınların ve kız çocuklarının, spora katılımında 
karşılaşılan sorunlar tartışıldı ve çalışmalar sonucu 
geliştirilen öneriler raporlaştırıldı.   ■

Adana’da doğdu. Yüzmeye  
7 yaşında başladı. 16 yaşına 
kadar kısa mesafe havuz 
yarışlarına katıldı. Bu 
yarışmalardan 100’e yakın 
madalya ve kupa kazandı. 
Maraton yüzmeye 17 yaşında 
başladı. 4 kez Mersin, 2 kez 
Adana,birer kez de Çanakkale 
ve Kıbrıs maratonlarını yüzdü. 
Ayrıca Tramplen Atlamada 
1976 yılında Türkiye Şampiyonu 
oldu. 1979 yılında İngiltere’den 

Fransa’ya Manş denizini yüzerek 
geçen ilk Türk kızı unvanını 
kazandı.10 yıl boyunca Adana 
Başkent Okullarında spor 
uzmanı olarak görev yapan 
Nesrin Olgun Arslan çalıştaydan 
sonra bülten okuyucularına 
Manş’ı yüzerek geçme hikayesini 
anlattı:

“Yüzücülüğün en zoru Manş’ı 
geçmek ise ben de başarabilirim 
diye düşünmüştüm ve bu amacı 

gerçekleştirmek için gece gündüz 
demeden 4 yıl çalıştım. Tüm 
zorluklara ve maddi yokluklara 
rağmen yılmadan devam ettim 
ve antrenörümle birlikte 1979’da 
İngiltere’ye gittik. 27 Ağustos 1979 
sabahı İngiltere-Dover Antrenörler 
Toplantısı’ndan Manş Denizi’ni 
geçmeyi deneyecek yüzücülere ve 
antrenörlere haber geldi: Hava ve 
deniz koşulları uygun. 
Benimle beraber 18 kişi daha 
girdi suya. Bana yol boyu eşlik 

Manş’ı Geçen İlk 
Türk Kızı Nesrin 
Olgun Kadın ve Spor 
Çalıştayı’nda konuştu: 

“Başkent Üniversitesi 
spora ve kadına 
her zaman destek 
vermiştir”

edecek olan balıkçı teknesi 
Two Brothers gönderine Türk 
Bayrağı çekmişti. O günün gecesi 
karanlıklar içinde dalgalanan Manş’a 
dalmış düşünüyorum. Havanın 
soğukluğundan mı, heyecandan mı 
iliklerime kadar ürperiyorum. Sular 
dalgaların hışırtısı ile kulaklarım 
zonkluyor. Dalgalar köpüre köpüre 
karanlıklara doğru uzayıp gidiyor. 
Arada bir içimden; “Kızım ne işin 
var buralarda. Şimdi Türkiye’de, 
Adana’da olacaktın. Öbür gün de Zafer 
Bayramı. Güzel güzel ailenle birlikte 
olmak varken ne işin var bu yabancı 
diyarlarda” diye geçiriyorum. Ama 
her seferinde o garip inadım ağır 
basıyor ve “Ben Manş’ı geçmeye söz 
verdim. Bana “Bunu başaramazsın” 
diyenleri mahcup edeceğim. Ölsem 
de geri dönüşü yok bu işin..” diyorum 
kendi kendime. Hocamla yaptığımız 
plana göre dakikada 76 kulaç atmam 
gerekiyordu, ne eksik, ne fazla. Birkaç 
kez yarışı bırakıp tekneye çıkmak 
ve battaniyelere sarılıp uyumak 
geçti aklımdan. Ama her seferinde 
içimdeki şeytanı kovmayı başardım. 

Sonunda upuzun bir sahilde sudan 
çıkmama elli metre kalmıştı. Açıkta 
demirleyen bottan kıyıya sandalla 
gelen yarış hakemi ve antrenörüm 
yanımda dizlerine kadar suyun 
içindeydiler. Onlara dönüp “İşte 
ayaklarım yere basıyor, bitti bitti” 
diyordum.” Bitmiyor. Hakem hızlı 
hızlı “No! No!” diyor. Kurallara göre, 
suyla olan temas bitmedikçe geçiş 
tamamlanmış sayılmıyor. Son 50 
metre… Bir havuz boyu…Direndim 
ve sonunda başardım.Kıyıya çıkıp 
yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra 
toprağa uzandım. O ıslak, o buz gibi 
toprağın bana ne denli sıcak geldiğini 
anlatamam. 28 Ağustos 1979 sabaha 
karşı 05:15’te  İngiltere-Dover’da 
Shakespear Kayalıkları’na çıkarken 
bir devi yenmiştim.”   

15 Saat 47 Dakika… 
100.000 Kulaç…
Kıyıya ulaşan tek kişi...
Ertesi günün gazetelerinin ilk 
sayfasına çıkıyor haber:
“Nesrin Olgun, Manş’ı Geçen İlk 
Türk Kızı Oldu”    ■
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Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi tarafından Medya 
Buluşmaları ana başlığı altında 
düzenlenen paneller büyük ilgi 
görüyor. Panellerle ilgili olarak 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Özcan Yağcı; “İletişim Fakültesi 
2015 – 2016 Güz Dönemi’nde öğrenci, 
uzman, akademisyen ve sektörün 
önemli isimlerini yan yana getirmek 
üzere “Medya Buluşmaları” başlığı 
altında dört panel gerçekleştirdi. 
Panellere gösterilen ilgi Bahar 
Dönemi ve sonraki yıllar için 

cesaret verici ve yön gösterici oldu. 
Buradan hareketle 14 Mart 2016 
tarihinde NTV Programcısı Mete 
Çubukçu’yu “Medya ve Savaş” 
panelinde öğretim üyemiz Prof. Dr. 
Doğan Tılıç’la birlikte dinleme fırsatı 
sunduk. 6 Nisan 2016 tarihinde futbol 
yorumcusu Metin Tekin ve yazar-yayın 
yönetmeni Tanıl Bora’yı “ Medya 
ve Spor” panelinde katılımcılarla 
buluşturduk. 3 Mayıs 2016’da “Medya 
ve Şiddet” başlıklı panelin konuğu 
ise Prof. Dr. Selçuk Candansayar 
oldu. “Medya Buluşmaları”nı 

sadece paneller dizisi olarak 
düşünmemek gerekiyor. Seçilmiş 
konu ve konukların katılımcılarıyla 
buluşturulmasında çok sayıda kişinin 
katkısı bulunuyor. Başta Rektörlük 
Makamı olmak üzere, fakültemiz 
öğretim üyeleri, araştırma görevlileri 
ve idari personelinin işbirliği 
içinde eşgüdümlü çalışmalarıyla 
gerçekleştirilen organizasyonların 
kıymetini daha da artırıyor. Yeni 
öğrenme ve pratiklerin yaşanacağı 
panellerde buluşmak üzere” dedi.

6 Nisan 2016’da Başkent 
Üniversitesi iletişim Fakültesi 
“Medya Buluşmaları” paneller 
dizisinin “Medya ve Spor” paneline 
katılan Sarı Fırtına lakaplı eski 
futbolcu şimdi ise futbol yorumcusu 
olan Metin Tekin’e Başkent 
Üniversitesi öğrencileri yoğun 
ilgi gösterdi. Panel sonrasında 
görüştüğümüz Metin Tekin, 
kendisinin ve ailesinin sağlıkta 
tercihinin Başkent Üniversitesi 
Hastaneleri olduğunu belirtti. Ünlü 
futbolcu Başkent Üniversitesi’ne 
her anlamda güvendiklerini, 

gerçekleştirilen  çalışmaları da 
takdirle karşıladıklarını söyledi. 
Üniversitede ekonomi eğitimi almış 
olan Metin Tekin bugün olsa eğitimini 
spor bilimleri üzerine yapmak 
istediğini söyleyip sporcuların 
eğitimleri konusunda; “Ben 
üniversite okuyabilmiş şanslı bir 
futbolcuydum.  Ama günümüzde bu 
çok zor. Bugün futbol sektör haline 
gelmiştir. 13-14 yaşına gelen bir üst 
düzey futbolcu, futbol mu eğitim mi 
seçimini yapmak zorundadır.  Çünkü 
bugün üst düzey bir oyuncu 13-14 
yaşında milli takıma gider.   

Genç milli takıma gittiğiniz zaman 
eğitim gününüzün 100-120 günü 
kamplarda geçmek zorundadır.   
Bu nedenle dikkat ederseniz bizim 
kuşaktan sonra üniversiteli oyuncu 
kalmadı, çok az var. O da spor 
akademisi okuyanlar. Profesyonel 
futbolcuların üniversiteye girebilmek 
için aslında bir avantajları var. Spor 
akademilerine girebiliyorlar. Ama 
bunun dışında daha farklı branşlarda 
okumayı talep etmek günümüz 
futbolunda mümkün değil” diye 
konuştu.   ■

Medya  Buluşmaları

Metin Tekin: 
“Ekonomi 
yerine
keşke Spor 
Bilimleri
okusaydım”
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Henüz 6 aylıkken küçücük bir 
yüzücü mayosuyla ilk defa denize 
girerek yüzme ile tanışan Başkent 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü öğrencisi Nida Eliz 
Üstündağ 2016 Rio Olimpiyatlarında 
ülkemizi temsil için davet hakkı 
kazandı. 7 yıllık amatör, 5 yıllık 
profesyonel spor hayatının son 
5 yılında 12 Türkiye rekoru kıran 
Nida başarı öyküsünü ve Başkent 
Üniversitesi’nde almakta olduğu 
psikoloji eğitiminin spor hayatına 
yaptığı katkıları anlattı:

Küçükken Üç Hedefim Vardı: 
Rekor Kırmak, Milli Takıma 
Girip Ülkemi Temsil Etmek ve 
Olimpiyata Gitmek
“9 yaşımdayken antrenörüm “Bu kız 
Türkiye’de olimpiyatlara gidecek 
sayılı sporculardan olacak” demesi 
ve ailemin teşviki ile yüzücü olmaya 
karar verdim. 14 yaşımda 100 metre 
ve 200 metre Kelebek’te Türkiye 
rekorunu kırarak Milli Takıma girdim. 
15 yaşında Ankara’dan Avrupa 
Şampiyonası’na giden ilk yüzücü 
oldum. 2013 yılında Dünya Gençler 

Şampiyonası’nda dokuzuncu oldum. 
2014 yılında Dünya Liselerarası 
Yüzme Şampiyonası’nda üç branşta 
birinci oldum. Yine 2014 yılında 
katıldığım Gymnasiade Uluslararası 
yarışta üçüncü olarak ülkemizi birçok 
Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda 
temsil ettim. Birçok kulüp adına 
yarışmalara katıldım. Son 3 yıldır 
ise Galatasaray Spor Kulübü’nde 
yüzmekteyim. Küçükken üç hedefim 
vardı; rekor kırmak, milli takıma 
girip ülkemi temsil etmek ve 
olimpiyata gitmek. İlk iki hedefimi 
gerçekleştirdim. Üçüncü hedefimi 
gerçekleştirmek için ise var gücümle 
çalışmaya devam ediyorum. Bence 
milli bir sporcunun yapabileceği en 
müthiş şey olimpiyata gitmek, orada 
ülkesini ve bayrağını hakkını vererek 
temsil etmektir. Eğer gerçek bir 
hedefiniz varsa yüzme sadece bir 
spor olmaktan çıkıyor ve tamamen 
bir yaşam şekli oluyor.” 

Kendimden Emin Bir Şekilde: 
“Başkent’te Okumalıyım” Dedim
“Başkent Üniversitesi tanıtım 
günlerine geldiğimde Psikoloji 
Bölümü öğretim görevlileri ile 
bir saat boyunca sohbet ettim ve 
ayrılırken kendimden emin bir 
şekilde “Burada okumalıyım” dedim. 
Başkent Üniversitesi kaliteli eğitim 
olanakları ve donanımlı kadrosu 
ile tam anlamıyla kalbimi çaldı. 
Son derece yenilikçi ve modern 
fikirlere, amaçlara sahip, ilkelerine 
sahip çıkan bir üniversitede eğitim 
görmenin beni geliştireceğine 
inandım ve Başkentli olmak istedim. 
Şu anda birinci sınıf öğrencisi olarak 
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 
tam burslu okuyorum. Daha birinci 
sınıftayım ama aldığım dersler 
sayesinde etrafımdaki insanlardan 
çok kendimi keşfediyorum. Neyi, 
neden ve nasıl yaptığımı fark 
ediyorum. Okuduğum bölüm 
spor hayatıma da olumlu katkıda 

bulunuyor. En basitinden aldığım 
Stres Yönetimi dersi ile yarışlardaki 
stres problemimle başa çıkmayı 
öğrendim.”
 
Büyük Hedeflere Ulaşmak 
Zaman Alır
“Yüzme sporuna Türkiye’de 
yaklaşık olarak dört yıldır ciddi 
yatırımlar ve gelişmeler olduğunu 
söyleyebiliriz.  Büyük hedeflere 
ulaşmak zaman alır. Biraz zamana 
ve mentalite değişikliğine ihtiyacımız 
var. Aslında Türkiye’de ciddi bir 
sporcu potansiyeli var. Fakat eğitim 
sistemi, kültür, mentalite derken 
geriye sadece futbol ve futbolcular 
kalıyor maalesef. Sporcular “Eğitim 
mi yoksa spor mu?” sorusuna 
mecbur bırakılmamalı. Bir 
çocuk nasıl “Anneni mi daha çok 
seviyorsun babanı mı?” sorusuna 
“İkisini de” diyorsa, “Eğitim mi 
spor mu?” sorusuna da aynı cevap 
verilebilmeli. Spor sadece fiziksel 
olarak değil ruhsal yönden de 

insanın gelişmesine yardımcı oluyor. 
İletişim gücü son derece kuvvetli, 
dışa dönük, özgüvenli ve sorumluluk 
sahibi bir kişi olmamı yüzmeye 
borçluyum. 24 saati dolu bir şekilde 
kullanmayı yüzmeyle öğrendim. 
Spor hayatında edindiğim disiplin 
ve özgüven sayesinde hem eğitim 
hayatımda hem özel hayatımda hem 
de spor hayatımda mutlu ve başarılı 
olduğuma inanıyorum.” 

Haydi Nida Olimpiyatlara

Nida Eliz Üstündağ:

“Yüzerken 
hissettiğiniz 

özgürlük ruhunu
 hiçbir şeye 

değişmek 
istemiyorsunuz.”

“04-06 Mart 2016 tarihleri 
arasında Fransa’nın Marsilya 
kentinde yapılan “Meeting Open 
de la Méditerrannée” uluslararası 
yarışlarına Türkiye adına katılan 
Nida Eliz Üstündağ 200 metre 
Kelebek kategorisinde yüzdüğü 
2.13.02 derecesiyle 7. olarak 8 
yıldır kırılamayan 19+ yaş Türkiye 
rekorunu kırdı ve Olimpiyat B 
barajını geçerek 2016 Rio Olimpiyat 
oyunlarına davet hakkı kazandı. “
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Başkent Tıp Fakültesi GATA’yı Sahasında Yendi

Üniversitelerarası Tenis I. Lig Grup Birinciliği

Bilardo 
Turnuvası

Başkent 
Öğrencisinden 
Oryantiring 
Başarısı

Yıldırım 
Satranç 
Turnuvası

UCİ C1 MTB Yarışı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri ve öğrencileri, 
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 
düzenlenen baloda bir araya geldi. 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi 
Erdem, yaptığı açılış konuşmasında 
tıp bayramının tarihçesi hakkında 
bilgi vererek günün önemine dikkat 
çekti; “Hekimler hem mesleklerinin 
streslerini bir gün unutsunlar hem de 

geliştirdikleri yöntemlerle, bilimsel 
buluşlarıyla ödüllendirilsinler, 
sorunlarını aktarabilsinler. Dolayısıyla 
14 Mart çok özel bir gün. Hekimler 
yoğun çalışma koşullarında özveriyle 
çalışan bir meslek grubudur. Bence 
ödüllendirilmeleri ve zaman zaman 
dinlenmeleri gerekiyor. Herkesin tıp 
bayramını kutluyorum” dedi. Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Levent Özlüoğlu da, genç 
meslektaşlarına seslenirken futbol ve 
basketbol turnuvalarında yakalanan 
başarıları hatırlatarak: “Yıllardır tıp 
fakülteleri arasında spor turnuvaları 
da düzenleniyor. Temelinde de futbol 
ve basketbol var. Öğrencilerimiz ve 
asistanlarımız her sene katılıyorlar. 
Asistanlarımız turnuvada Gata’yı, 
sahasında yenerek ikinciliği 
kazandılar” dedi.    ■

Üniversiteler arasındaki 
iletişimi, paylaşımı 
artırmak ve sporculara 
üst düzey platformda 
müsabaka deneyimi 
yaşatmak amacıyla 
Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu 
tarafından 2015-2016 
akademik yılı etkinlikleri 
çerçevesinde 17-20 
Mart 2016 tarihinde 
Antalya’da yapılan 
“Üniversitelerarası 
Tenis I. Lig Grup 
Birinciliği” müsabakaları 
düzenlendi. Hasan Mutlu 
antrenörlüğündeki 
Başkent Üniversitesi 
Kadın Tenis Takımı 4 
gün boyunca yaptığı tüm 
maçlarını kazanarak 
Süper Lig’e yükseldi.   ■

Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından 29 Şubat-02 
Mart 2016 tarihleri arasında 
Başkent Üniversitesi Sosyal Tesisler 
Bilardo Salonu’nda Üniversite İçi 
Bilardo Turnuvası düzenlendi. 
Öğrencilerin ve personelin kampüs 
yaşamını hareketlendirmek, boş 
vakitlerini sporla değerlendirerek 
zamanı daha verimli geçirmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlenen 
bilardo turnuvasında dereceye giren 
sporcular:
1. Çağan Özturgut 
2. Hayrullah Işık
3. Fatih Karademir   ■

Türkiye Oryantiring Federasyonu 
tarafından 25-28 Şubat 2016 
tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen “Antalya Oryantiring 
Günleri Mustafa Karataş 3. 
Kademe” yarışlarına katılan 
Başkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü 
öğrencisi Zeynep Diken, Genel 
Klasman’da ikinci, Kademe ise 
birinci oldu.   ■

Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından 09 Mart 2016 
tarihinde Başkent Üniversitesi 
Satranç Sınıfı’nda düzenlendi. 
Çekişmeli geçen etkinlik sonunda 
dereceye giren sporcular:
Erkek     
1. Şevket Kaan Dinç
2. Baran Özkan
3. Emirhan Yavuz 
Kadın
1-Seyide Yavuz
2-Ümmü Bilge Gündüz  
3-Damla Demir    ■

Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan 19-20 Mart İzmir MTB CUP ve 2-3 Nisan Arnavutköy MTB CUP 
yarışları geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi Spor Kulübü Bisiklet Antrenörü ve Milli sporcu 
Esra Kürkçü  Elite Bayan kategorisinde uluslararası alanda İzmir yarışında 5. olurken, Arnavutköy yarışında ise 4. 
oldu.   ■

Bowling Şampiyonası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2015-2016 akademik yılı 
etkinlikleri çerçevesinde 29-31 Mart 2016 Ankara’da yapılan ve üç gün süren 
“Üniversitelerarası Türkiye Bowling Şampiyonası” müsabakalarında Başkent 
Üniversitesi Erkek Bowling Takımı 2. oldu. Aynı müsabakalar kapsamında 
yine Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü 2. 
sınıf öğrencisi Mert Aydın bireysel erkek kategorisinde 2.lik aldı.   ■
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Yeniden Yaşam Yolculuğu’na çıkan 
transplantasyonlu çocukların 
bu güzel ve anlamlı bayram 
buluşmasında Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, duyduğu mutluluğu dile 
getirerek organ bağışı çağrısını 
yineledi. Çocuklarla tek tek ilgilenen 
Prof. Dr. Mehmet Haberal çocukların 
fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek, 
onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal da çocukların 
sağlıklarına kavuşmalarının yanı 
sıra bu güzel günde onlarla birlikte 
olmanın verdiği mutluluğu yaptığı 
konuşmayla konuklarla paylaştı.

Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ 
Nakli Koordinatörü Hatice Akkoç, 
geçirdikleri zor sürecin ardından 

sağlığına kavuşan transplantasyonlu 
çocukların bugün her aktiviteyi 
gerçekleştirebildiğine dikkat çekti. 

Baloya katılan transplantasyonlu 
çocuklar ve aileleri gönüllerince 
eğlenirken başta Prof. Dr. Mehmet 
Haberal olmak üzere yeniden yaşam 
yolculuğuna çıkmalarına katkı 
sağlayan herkese teşekkür ettiler.    ■

 
“Yeniden 
yaşam 
yolculuğuna 
çıkan 
çocuklar 
Haberal 
Dedeleri’ne 
teşekkür 
ettiler. ”

Transplantasyonlu Çocukların 
23 Nisan Coşkusu
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 3 Kasım 1975’de ilk organ naklini 
gerçekleştirmesiyle başlayan süreçte hayata tutunmalarını sağladığı çocuklar geleneksel 23 Nisan 
Balosu’nda “Doktor Dedeleri” ile bir araya geldiler. Baloya Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal, Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğretim üyeleri katıldı.
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Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları yeni anaokulu 
binasının açılışı 15 Ocak 2016 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Açılış töreni anaokulu öğrencilerinin 
söylediği şarkılarla başladı. Ardından 
temel atma töreninden açılışa 
kadar geçen süreçte yeni anaokulu 
binasının biçimlenişi fotoğraflarla 
canlandırıldı. Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal açılış 
törenindeki konuşmasında Başkent 

Üniversitesi’nin kurulduğu günden 
bu yana, eğitimde ve sağlıkta kalite 
bilincinin öncüsü bir kurum olarak 
tanındığını vurguladı. Anaokulu 
Müdürü Melda Evren duydukları 
coşkuyu dile getirerek yeni binada 
da, Atatürk ilke ve devrimleri 
ışığında aydınlık yüzler yetiştiriyor 
olmanın gururunu taşıyacaklarının 
altını çizdi. Kurucu Temsilcisi ve 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 
Okulları Genel Müdürü Hilal Erdinç 
de konuşmasında; “Kendimizle olan 

rekabette dayandığımız temel güç; 
kurumsal belleğimiz, değişmeyecek 
değerlerimiz, sosyal sorumluluk 
bilincimiz ve kendi içinde anlamlı, 
yapıcı ve üretken bir biçimde 
kenetlenmiş aile iklimimizdir. 
Kocaman ailemizi, sevgili 
çocuklarımıza özenle hazırladığımız 
yuvamızla daha da genişletiyoruz. 
Yeni binamızın hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.   ■

Ayşeabla Okulları
Yeni Anaokulu

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
öğrencileri “18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini 
Anma Günü”nü 101. yıl dönümüne 
özel olarak hazırladıkları tiyatro 
ile andılar. Daha hayatlarının 
baharında vatan için ölüme giden; 
evinden, ailesinden kopan genç 
insanların hikayesini anlatan 
“Kırmızı Gelincikler” adlı tiyatro 
eseri izleyenlere duygu dolu anlar 
yaşattı.   ■

Ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcı 
yönlerini ortaya çıkarmak ve onları; 
temel ve sosyal bilimler alanlarında 
araştırmaya teşvik etmek amacıyla 
bu yıl 47’ncisi düzenlenen “TÜBİTAK 
Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
Araştırma Projeleri Yarışması”nda 
Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları 
Fizik dalında başarı elde etti. Fizik 
öğretmeni Özge Budak rehberliğinde 
Fen Lisesi 11-A sınıfından Başak 
Acun’un hazırladığı “Araçlarda Geri 
Dönüşümlü Cam Suyu” projesi,  
TÜBİTAK tarafından hem Ankara Bölge 
Sergisi’nde sergilenmeye layık görüldü 
hem de jüri değerlendirmesinde Fizik 
dalında Ankara Bölge Üçüncüsü oldu.   ■

Çanakkale Şehitlerimizin Anısına 
“Kırmızı Gelincikler”

Ayşeabla TÜBİTAK Bölge Üçüncüsü 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 
Başkent Üniversitesi Özel  Ayşeabla 
Okulları tüm bölümlerinde 
başlattılan “Barış İçin El Uzat”  
temalı UNESCO projesi sunumları  
3–4 Mart 2016 tarihlerinde yapıldı. 
İngilizce öğretmenleri Oya Yüksel 
ve Ersan Mavili rehberliğinde 
hazırlanan UNESCO projesi 
kapsamında, tüm lise pano ve 
stantları Fas, Brezilya, Bosna-
Hersek, Güney Kore ve Finlandiya 
ülkelerinin kültürel özellikleriyle 
ilgili kitaplar, broşürler, giysiler 
ve yiyeceklerle donatıldı. Koridor 
sunumlarında ise izleyiciler, 
koridordaki pano ve standları 
inceleyerek tanıtımı yapılan ülkelerle 
ilgili bilgi edinme fırsatı buldular. 
4 Mart Cuma günü oditoryumda 
yapılan programda ise ülkelerle 
ilgili görsel materyaller eşliğinde 
sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 
70 lise öğrencisinin görev aldığı 
projede, hem farklı ülkeleri yakından 
tanıma fırsatı yakalandı hem de 
bu ülkelerin dünya barışına olan 
katkıları irdelenerek barış içinde 
yaşamanın önemi bir kez daha 
vurgulandı.    ■

Barış İçin El Uzat 
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Adı Soyadı Stil Ankara Derecesi

Ege Görkem Çözen

50 m Sırtüstü İkinci

100 m Sırtüstü Birinci

200 m Sırtüstü Birinci

200 m Kelebek Birinci

Berçin Baydar

50 m Sırtüstü Birinci

100 m Sırtüstü Birinci

200 m Sırtüstü Birinci

Nil Jasmin Sinar

50 m Kurbağa Birinci

100 m Kurbağa Birinci

50m Serbest İkinci

Ahmet Karaçocuk 50 m Kurbağa Üçüncü

Yüzme 
05-06 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara ili Liselerarası Yüzme Müsabakaları’na 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrencilerinden Ege Görkem Çözen, Berçin baydar, Nil Jasmin Sinar, 
Ahmet Karaçocuk ve Sude Oral katıldılar. Yüksek performans sergileyen 
öğrencilerin almış oldukları dereceler ise şöyle:

Tenis 

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 
Okulları 4.sınıfı öğrencisi 
Denizkan Songören, Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından, 16-19 Ocak 
2016 tarihleri arasında düzenlenen 
Ankara “12 Yaş Hafta Sonu 
Turnuvası”nda 13.Grup Erkekler 
birincisi” oldu. Turnuvada, üstün 
performans sergileyerek grup 
birincisi olan Denizkan Songören 
ayrıca Türkiye Tenis Federasyonu 
İstanbul Taç Spor Kulübünün 
düzenlendiği “10 Yaş Kış Kupası” 
turnuvasında da erkeklerde ikinci 
olarak başarı gösterdi.

Ayrıca Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları Tenis Takımı, 
21-24 Mart 2016 tarihleri arasında 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 
düzenlemiş olduğu “Genç Kızlar 
Tenis Ankara Şampiyonası”na 
katıldı. Anadolu Lisesi’nden Ekin 
Erçetin, Zeynep Ay;  Fen Lisesi’nden 
Beliz Çavuşoğlu, Elif Doğa Soyal 
disiplinli ve özverili çalışmalarının 
sonucunda takım olarak Ankara 
ikincisi oldular.   ■

Selin Övünç’e
“Faır Play”
Ödülü
Güney Amerika ülkesi Bolivya’nın
başkenti La Paz’da gerçekleşen
“Grade 2 ITF Gençler Turnuvası”nda, 
TTF TOHM oyuncularından 
Ayşeabla Anadolu Lisesi 9-B sınıfı 
öğrencisi Selin Övünç yarı finale 
kalmayı başardı. Zorlu geçen 
turnuvada, teklerde ve çiftlerde 
başarıyla yarı final oynayan 
Övünç karşılaşmalardaki sporcu 
duruşuyla dikkat çekti. Kurallara 
uyumu, saygılı davranışları ve zarif 
tutumuyla “Fair Play” ödülüne layık 
görüldü.   ■

Dans
3/A sınıfı öğrencilerinden Doruk 
Üstünay  07 Şubat 2016 tarihinde 
Adana’da gerçekleştirilen  “TDFS 
2015-2016 Sezonu Dans Sporu 
Latin & Standart Kulüplerarası 
Yarışmaları Adana 3.Etabı ve 
Türkiye Şampiyonası” nda  
Minikler 2 E1 klasmanında  6.’lık 
madalyası aldı.   ■

Voleybol
Geçtiğimiz yıl Ankara birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan Ayşeabla Lise Kız 
Voleybol Takımı, bu yıl da “Ankara Şampiyonu” oldu. 11 Şubat 2016 tarihinde, 
Özel Mektebim Lisesi’ne 3-0 galip gelen takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından düzenlenen “Okullar Arası Voleybol Turnuvası”nı set vermeden 
üstün başarı ile Ankara birincisi olarak tamamladı.   ■

Buz Pateni
6-C sınıfı öğrencisi Ayşe Pelin 
Lokumcu, 19-21 Ocak 2016 
tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenen 
‘’9th Europa Cup Skate Helena 
Artistik Buz Pateni Yarışması’’nda 
ikinci oldu.   ■

Türkiye Satranç Federasyonu 
tarafından yaş gruplarına göre milli 
takım oluşturmak için düzenlenen 
Türkiye yaş grupları satranç 
şampiyonası 23-29 Ocak 2016 
Antalya’da yapıldı. 81 ilden 1708 
sporcunun katılımı ile gerçekleşen 
Şampiyonada Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla okullarından Dastan 
Tugolbaev 7 yaş kategorisinde yedi 
puan alarak 8. oldu ve milli takım 
havuzuna girmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonu 
tarafından, 24-29 Ocak 2016 
tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 
“Türkiye Küçükler Satranç 
Şampiyonası”nda, 2-A sınıfı öğrencisi 
Berra Demircioğlu milli takıma 
girmeye hak kazandı. 

12-13-14 Şubat 2016 tarihlerinde, Gazi 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Spor Kompleksinde 
gerçekleştirilen turnuvada, Ayşeabla 
Satranç Takımı “Ankara Üçüncüsü” 
olarak Türkiye Küçükler Takım Satranç 
Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.   ■

Satranç

10 AL-B sınıfı öğrencisi Ege Görkem Çözen 21-24 Ocak 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen ve 627 sporcunun katıldığı Türkiye Yıldızlar Yüzme 
Şampiyonası’nda 100 m. Sırtüstü’nde Türkiye Şampiyonu, 200 m. Sırtüstü 
ve 50 m. Sırtüstü’nde Türkiye ikincisi,  200 m. Kelebekte Türkiye üçüncüsü 
oldu. Ayrıca yine  Ege Görkem Çözen 18-19 Şubat 2016 tarihlerinde Gebze/
Kocaeli’de gerçekleştirilen MEB Okullararası Gençler Yüzme Şampiyonası, 
Grup Yarışları’nı 100 m. Sırtüstü ve 200 m. Kelebek stillerinde yaş grubunda 
birinci olarak tamamladı.   ■
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Yeni atanan akademisyenlerimizle daha da güçlenen üniversitemiz
7 gün 24 saat bilim ışığında çalışmalarına devam etmektedir. 

Atanan tüm akademisyenlerimizi kutlar, başarılarının devam etmesini dileriz.

01.01.2016 - 31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA ATANAN AKADEMİSYENLERİMİZ

AD SoYAD FAKÜLTE BÖLÜM ESKİ ÜNVAN YENİ ÜNVAN

ŞENİL ÜNLÜ ÇETİN EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

NİHAL YAVUZ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

GÜLİN DAĞDEVİREN KIRMIZI EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

ZEYNEP BAŞGÖZE FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR.DR

ECE AKAY ŞUMNU
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ
GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

GÜLİZ KÜÇÜKTAŞDEMİR
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR. GÖR.

ÖZLEM AYTAÇ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR.DR. YRD.DOÇ.DR.

BÜLENT EŞİYOK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR.DR. YRD.DOÇ.DR.

HULUSİ CENK SÖZEN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇ.DR. PROF.DR.

ÇAĞDAŞ EMRAH ÇAĞLIYAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TV. VE SİNEMA BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

HASAN OĞUL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOÇ.DR. PROF.DR.

YUSUF TANSEL İÇ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YRD.DOÇ.DR. DOÇ.DR.

TÜLİN ERÇELEBİ AYYILDIZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.DR.

ESRA DİNLER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜH. BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.DR.

AKİLE KARAASLAN EŞER SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

ESİN BAŞARAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU
ANESTEZİ PR ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR.DR

KÜBRA ERDEN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU
RADYO VE TV PROGRAMCILIĞI UZMAN (İDARİ) ÖĞR.GÖR.

HAKAN TURGUT
SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. YRD.DOÇ.DR. DOÇ.DR.

NAZMİYE ERDOĞAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. DOÇ.DR. PROF.DR.

GÖĞŞEN MEHMET ÖNALAN TIP FAKÜLTESİ KADIN HST. VE DOĞUM A.DALI DOÇ. DR. PROF. DR.

BURÇAK KAYA TIP FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.DALI YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR.

ALTUĞ KUT TIP FAKÜLTESİ KADIN HST. VE DOĞUM A.DALI DOÇ. DR. PROF.DR.

MEHMET ERGUN ÖKSÜZ TIP FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.DALI YRD. DOÇ. DR. DOÇ.DR.

BAHADIR GÜLTEKİN TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.DALI YRD. DOÇ. DR. DOÇ.DR.

SELİM SONER SÜTÇÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.DR

baskent.edu.tr
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