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Bütün Dünya’nın Başı Sağolsun
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03 KASIM 2016

Değerli okuyucularımız,
2016 yılı Üniversitemiz açısından başarı ve sevinçlerin
fazlasıyla yaşanmasına karşın derin üzüntüleri de içinde
barındıran bir yıl oldu.
21 Ağustosta Kanal B Yönetim Kurulu Başkanvekili Avukat
Serdar Özersin ve oğlu İsmail Can Özersin’i bir trafik
kazasında kaybetmenin acısını yaşadık. Özersin ailesinin
değerli evlatlarını yitirmenin üzüntüsü dinmeden Ticari
Bilimler Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde
başarılara imza atan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Afet Golayoğlu hocamızı ebediyete uğurladık. 3 Kasım
2016 tarihinde de bu kez Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Üyesi, Bütün Dünya Dergisi Yayın Genel Yönetmeni,
duayen gazeteci ve örnek insan Mete Akyol’un vefatıyla sarsıldık.
Merhum Mete Akyol Bütün Dünya Dergisi’nin 1 Ağustos 2016 tarihli sayısında “Bizim Çocukların Başarısı”
başlığı altında okuyucularla Başkent Üniversitesi’ne ait müjdeleri paylaşıyor ve yazısını “Bravo, bizim
çocuklar. İyi işler başardınız.” diyerek bitiriyor. Bizler de “ iyi işler başarıp derin ve anlamlı izler bıraktınız;
tuttuğunuz yolun takipçileri, öğrencileriniz, meslektaşlarınız, okuyucularınız, Bütün Dünya sizi unutmayacak
Sevgili Mete Akyol” diyoruz.
Bu sayıda, Tanrıdan rahmet dilediğimiz kayıplarımızın acısını dindirmemekle birlikte 2017 yılına umutla
bakmamızı sağlayan sevindirici gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Başkent Üniversitesi Kurucusu
Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızın 6 bin 700 üyenin tümünün oylarıyla Dünya Organ Nakli Derneği
Başkanlığına seçilmesi; Amerikan Cerrahlar Koleji’nin on dört yeni üyesinin Başkent Üniversitesi’nden
olması; Üniversitemizin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50 üniversite arasında yer alması;
farklı kurumlar tarafından kendi alanlarındaki başarılarından dolayı öğretim üyelerimizin ödüllendirilmesi;
düzenlenen panel, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerimize gösterilen yoğun katılımlar
ile sportif başarılarımız bizleri gururlandıran ve gelecek adına umutlarımızı daha da artıran gelişmelerin
başında yer alıyor.
Sizleri Bülten’in dördüncü sayısıyla baş başa bırakmadan önce 2017 yılının sadece ülkemize değil tüm
dünyaya barış, mutluluk, huzur getirmesini ve sağlık içerisinde geçireceğiniz günler diliyorum.

Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü
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Prof. Dr. Mehmet Haberal:

“Aziz şehitlerimizi
ve Ulu Önder
Atatürk’ü bir kez
daha saygıyla
anıyorum.
Hepimiz Atatürk
Türkiyesi için
emek veriyoruz.”

GURURLUYUZ

Odun Ateşinden
Dünya Organ Nakli Başkanlığı’na
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

bir yapı ve organ nakli konusunda

alan bilim insanları da hislerini “Gurur

Dr. Mehmet Haberal, Türkiye’ye bir

önemli bir sivil toplum örgütü

duyuyoruz” diyerek dile getirdiler.

kez daha gurur yaşatarak Dünya

olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Haberal

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

Organ Nakli Derneği’nin Hong-

duygularını ifade ederken “Bir Türk

Dr. Mehmet Haberal Japonya’nın

Kong’da yapılan kongresinde; 105

olarak gururluyum” dedi. Yurda

başkenti Tokyo’da düzenlenen

ülkeden 6 bin 700 bilim insanı

dönüşünde yaptığı açıklamada ise;

Japon Organ Nakli Derneği 52.

üye tarafından oy birliğiyle 2018-

“Başkent Üniversitesi olarak 30 kişilik

Uluslararası Kongresi’nin özel

2020 yılları için Dünya Organ Nakli

bir ekiple kongreye katılarak adeta

konuğu oldu. Prof. Dr. Mehmet

Derneği’nin başkanlığına seçildi.

bir bilim çıkartması yaptık. Ülkemizi

Haberal kongrede meslektaşlarına,

Görevi 2018 yılında İspanya’nın

organ nakli yönüyle arkadaşlarımızla

organ ticaretinin önlenmesine

başkenti Madrid’te yapılacak törenle

birlikte temsil ettik. Bu sene 50. yıl

büyük katkı sağlayan 2008 tarihli

devralacak olan Prof. Dr. Haberal,

kutlamasını yapan dernek her iki

İstanbul Deklarasyonu’nun önemini

kararın ardından “Aziz şehitlerimizi

senede bir başkanlık seçimi yapar.

ve Türkiye’de organ naklinin gelişim

ve Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha

Bu yıl ki seçimin özelliği bütün dünya

sürecini anlattı. Japon Organ Nakli

saygıyla anıyorum. Hepimiz Atatürk

çapında yapılmış olmasıydı” dedi.

Derneği Başkanı Prof. Dr. Atsushi

Türkiyesi için emek veriyoruz” dedi.

Hong-Kong’taki kongreye katılan

Aikawa, Prof. Dr. Haberal’a teşekkür

Derneğin; tüm dünyada örgütlü

Başkent Üniversitesi ekibinde yer

belgesi takdim etti.

4

3 Kasım 1975’te Türkiye’de ilk kez canlı
donörden böbrek naklini, 1978’de de
ilk kez kadavradan böbrek naklini
gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet
Haberal, 2000 yılında da Dünya
Organ Nakli Derneği’nin Roma’daki
kongresinde Türkiye ve dünyada organ
naklinin gelişimine yaptığı katkılardan
dolayı ilk kez Türk bir bilim adamı
olarak “Milenyum Madalyası” almıştı.
Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından
97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk
cerrahı olarak “Şeref Üyeliği” unvanına
da sahip olan Prof. Dr. Haberal,
kurucusu olduğu Ortadoğu Organ
Nakli Derneği’nin de başkanlığını
yürütüyor.

Prof. Dr. Haberal’ın 2018-2020 yılları arasında başkanlığını sürdüreceği dünya çapında transplantasyon konusunda
örgütlü tek dernek olan Dünya Organ Nakli Derneği ise, organ bağışlarını özendirici kampanyalar düzenleyerek
kamuoyunu aydınlatıyor. Organ nakli ve ilgili konularda uluslararası benzer kuruluşlarla bilimsel ve örgütsel işbirliği
yapan Dünya Organ Nakli Derneği, yasal ve etik düzenlemelerle ilgili çalışmaları da yürütüyor. ■
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Başkent
Üniversitesi
İlk 50’de
TÜBİTAK tarafından,
üniversitelerin girişimcilik ve
yenilikçilik performanslarına
göre sıralandığı Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi
2016 yılı sıralaması Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü tarafından
TÜBİTAK’ta düzenlenen
basın toplantısında
açıklandı. Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite
Endeksi ile üniversitelerde
girişimcilik ve yenilikçilik
faaliyetlerinin teşvik
edilmesinin amaçlandığını
belirten Bakan Özlü, “Bu
çalışma, üniversitelerin eğitim
kalitesine göre sıralandığı
bir liste veya en başarılı
üniversiteyi ortaya koyan
bir sıralama değildir” dedi.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi ile üniversitelerde
girişimcilik ve yenilikçilik
faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
üniversitelerimizin dünya
çapında bilim yapılan
ve teknoloji üretilen
merkezler haline getirilmesi

6

hedeflenmektedir. Endeks
belirlenirken üniversitelerin
bilimsel ve teknolojik
araştırma yeteneği, fikri
mülkiyet havuzu, işbirliği
ve etkileşim, girişimcilik
ve yenilikçilik kültürü,
ekonomik katkı ve ticarileşme
kriterleri değerlendirildi.
Endeks kapsamında 50’nin
üzerinde öğretim üyesi olan
152 üniversite hesaplamaya
dahil edildi. Bilim, sanayi ve
teknoloji alanında önemli
çalışmalara imza atan
Başkent Üniversitesi de ilk
50 üniversite arasında yerini
aldı. Girişimcilik ruhunun
ve yenilikçilik kültürünün
geliştirilmesinde önemli
adımların atıldığı Başkent
Üniversitesi Rektörlüğünden
yapılan açıklamada; “Sanayi
işbirliklerinin ve bu işbirlikleri
ile doğan projelerin artmasıyla
birlikte geliştirilen ürünler ile
fikri mülkiyetlerin artması”
hedeflerinin altı çizildi. ■
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Amerikan Cerrahlar
Koleji’nin 14 Yeni Üyesi
Başkent Üniversitesi’nden

Türkiye,
bilim
insanlarıyla
ABD’nin
başkenti
Washington
DC’ye
çıkarma
yaptı.
ACS Üyeliği
Yapılan Başkent
Üniversitesi
Öğretim Üyeleri

Türkiye, bilim insanlarıyla ABD’nin

kabul edildi. Kongrede Prof. Dr.

Prof. Dr. Ali Haberal da Başkent

başkenti Washington DC’ye çıkarma

Mehmet Haberal’ın onur üyesi olarak

Üniversitesi’nin önemli bir noktaya

yaptı.

önerdiği Pakistan Transplantasyon

geldiğini vurgulayarak; “Bundan

2. Prof. Dr. Sait Aşlamacı

Derneği Başkanı Prof. Dr. Adibul

sonraki görevimiz daha zor. Türkiye

3. Prof. Dr. Ali Ayhan

Dünya’nın önemli tıp kuruluşlarından

Rizvi’nin de aralarında bulunduğu 5

Cumhuriyeti’nin bilimsel alanda

Amerikan Cerrahlar Koleji, 103.

onursal üye seçildi.

geldiği noktanın ileriye götürülmesi

4. Prof. Dr. Hüseyin Demirörs

Tıp Kongresi’ni 16-20 Ekim günleri

hedefimizdir” dedi.

1. Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs

5. Prof. Dr. Hüseyin Gülay
6. Prof. Dr. Ali Haberal

arasında, ABD’nin başkenti

Cerrahlara, üyelere, tıp öğrencilerine

Washington DC’de gerçekleştirdi.

seçkin bir eğitim ve deneyim

Başkent Üniversitesi Genel

Kongrede Türkiye, Orta Asya ve

fırsatı sunan kongrede Prof. David

Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu

Ortadoğu’nun tek onursal üyesi, aynı

Richardson başkanlık görevini Prof.

da ABD izlenimlerini; “Başkanlık

zamanda kolejin Türkiye temsilcisi

Courtney Townsed’e devretti.

kürsüsünün arkasında bir Türk

9. Prof. Dr. Hakan Özkardeş

Prof. Dr. Mehmet Haberal da yerini

Prof. Dr. Mehmet Haberal kongre

Bayrağı ve en ön sırada ülkemizin

10. Prof. Dr. Levent Özlüoğlu

aldı. Amerikan Cerrahlar Koleji’ne

ile ilgili olarak; “Türkiye adeta bilim

gururu Haberal. Tüm eski başkanlar

ABD, Kanada, Türkiye ve diğer 68

insanlarıyla Washington’a bir çıkarma

Mehmet Hocamızı kucaklamak için

11. Prof. Dr. Atilla Sezgin

ülkeden bin 823 yeni üye katıldı. Bu

yaptı. Özellikle cerrahi eğitimde

koşuşturuyorlar. Daha büyük bir gurur

üyelerden 23’ü Türkiye’dendi. Başkent

bu kuruluşun önemli bir yeri var.

olamaz. Ülkemiz adına kendilerine

13. Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayali

Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Ali

Cerrahinin gelişmesinde önemli

bizlere bu gururu yaşattıkları için

14. Prof. Dr. Gürsel Yılmaz

Haberal’ın da aralarında olduğu 14

katkıları olmuştur” dedi.

teşekkür ederim” dedi. ■

kişilik bilim heyeti de Kolejin üyeliğine

Başkent Üniversitesi Rektörü

8

7. Prof. Dr. Esra Kuşçu
8. Prof. Dr. Gökhan Moray

12. Prof. Dr. Ismail Cengiz Tuncay
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Özersinler’e
Acı Veda
Türkiye’nin başarılı hukukçularından,
Kanal B Yönetim Kurulu Başkanvekili
Avukat Serdar Özersin ve kendisi
gibi hukukçu oğlu 22 yaşındaki
İsmail Can Özersin 21 Ağustos’ta
geçirdikleri bir trafik kazasında
hayatlarını kaybettiler. Baba-oğul
Özersin için, Kocatepe Camisi’nde
düzenlenen törende, aileyi, Başkent
Üniversitesi Kurucusu Profesör
Doktor Mehmet Haberal yalnız

“Bütün Dünya”nın
Başı Sağolsun
Başkent Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Üyesi duayen Gazeteci
Mete Akyol, geçirdiği kalp
krizi sonucu 81 yaşında
İstanbul’da hayatını kaybetti.
Usta gazeteci Akyol, geride;
yüzlerce öğrenci, okur kitlesi
ve Başkent Üniversitesi’nin
binlerce üyesini bıraktı...

bırakmadı. Törene, siyasetçiler,
bilim insanları, yargı mensupları,
işadamları, spor dünyasından isimler
ile çok sayıda vatandaş katıldı. ■

Prof. Dr. Afet Golayoğlu’nu
Kaybettik

kadar Milliyet, Öncü, Hürriyet, Dünya,

meslektaşları, yakın dostları, eski ve

Günaydın, Sabah gazetelerinde

yeni siyaset adamlarının yanı sıra Prof.

muhabir, röportaj yazarı, köşe yazarı,

Dr. Mehmet Haberal da “Candostum”

genel yönetmen ve yayın genel

dediği Akyol’u bu özel gününde yalnız

Bilimler Fakültesi Bankacılık ve

yönetmeni görevlerinde bulundu.

bırakmamışlardı.

Finans Programı Öğretim Üyesi

TRT 1, TRT 2, NTV ve tv8 televizyon

Başkent Üniversitesi Ticari

Prof. Dr. Afet Golayoğlu, 54

kanallarında çeşitli programlar yapan

Usta kalem, Silivri’deki umut

yaşında kansere yenik düştü. Evli

Akyol, İstanbul Üniversitesi, Marmara

nöbetlerini başlatmış, çeşitli

ve 2 çocuk babası Golayoğlu,

Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi

soruşturmalar nedeniyle tutuklu

bir süredir tedavi gördüğü

İletişim Fakültelerinde gazetecilik

yargılanan gazeteciler Can Dündar,

Başkent Üniversitesi Ankara

dersleri verdi. Altı kitabı bulunan

Erdem Gül’ün özgür kalması için ilk

Hastanesi’nden meslektaşları ve

Akyol, mütevelli heyet üyesi olduğu

adımları atmıştı. Gazetecilik mesleği

yakınları tarafından Azerbaycan’ın

1935 yılında Ordu’da dünyaya

Başkent Üniversitesi’nce yayımlanan

adına atılan bu adımlar nedeniyle

başkenti Bakü’ye uğurlandı.

gelen Akyol, ilköğrenimini Ordu

Bütün Dünya Dergisi’nin Genel Yayın

Akyol 19’uncu Metin Göktepe Özel

Gazi İlkokulu’nda tamamladıktan

Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

Ödülü’ne değer görülmüştü.

Prof. Dr. Golayoğlu için Başkent
Üniversitesi’nde açılan taziye

sonra, Talas Amerikan Okulu ve
Tarsus Amerikan Koleji’nde öğrenim

Başkent Üniversitesi Radyosu Radyo

Duayen gazeteci, Kanal B’de yönetmen

defterine öğrencileri ve çalışma

hayatına devam etti. Akyol, sayısız

Başkent ve Kanal B televizyonunun

Güngör Makar ile birlikte “Bir Başkadır

arkadaşları üzüntü, sevgi ve

başarılı habere imza attığı gazetecilik

üst kurul üyesi olan Akyol, Kanal B’de

Benim Mesleğim” adlı bir program

minnet duygularını yazdılar. 2000

mesleğine Ankara Üniversitesi Dil ve

her pazartesi “Bilmek Gerek” adlı

yapıyordu. Mete Akyol, geride yüzlerce

yılında Başkent Üniversitesi’nde

Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin İngiliz

söyleşi programlarıyla izleyicileriyle

öğrenci, okur kitlesi ve Başkent

göreve başlayan Prof. Dr. Afet

Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun

buluşmaktaydı.

Üniversitesi’nin binlerce üyesini

Golayoğlu, uygulamalı matematik

bırakarak aramızdan ayrıldı...

olduktan sonra başlamıştı. 1951 yılında
Ulus gazetesinde çeviriler yapan

Meslekte 60’ncı yılını dolduran Akyol’a

usta gazeteci, 1953 yılında Hürriyet

Gazeteciler Cemiyeti, bu özel günde

Gazetesi’nin Tarsus muhabiri olarak

“Yaşam Boyu Gazetecilik Başarı

görev yaptı. Akyol, 1959’dan 1994’e

Ödülü” vermişti. Ödül töreninde,

10

■

ve diferansiyel denklemler
alanında çalışmaktaydı. ■
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Mete Hoca’dan “Ev Ödevi”
Yaşamı boyunca öğrendiklerini öğretmekten çekinmeyen Mete Akyol “Bir başkadır benim
mesleğim” isimli kitabındaki yazılarından birinde öğretmeninin verdiği ev ödevinden söz ediyor.
Usta gazeteci bu ev ödevinden tam not alarak ayrıldı dünyamızdan. Biz sevenlerine miras
kalandır “Ev Ödevi”...

Adam Gibi Adam Olmak
çevremde herkes şaşırdı

yüreğime, sinirime “dayan”

bunu da

diyecek

benden bildi

direncimden başka şeyim

ben aklı başında kalabildim

kalmadığında da

herkes benden kuşku duyarken

herkesin bırakıp gittiği noktaya

hem kuşkuya yer bıraktım

ben dayanabildim tek başıma

hem kendime güvenebildim
herkesle düşüp kalkıp yine de

Bizim Sınıfın Ellibeş Yıl
Sonraki Ev Ödevi

figüranlarıyla ve onların oynamaya

insanları gördükçe, tanıdıkça

kalkıştıkları yaşamsal başrollerle...

öğrenebildik.

Rudyard Kipling’in “Eğer” başlıklı

Öğretmenimizin bize, “İşte yaşam”

Öğretmenimizin bizden, 70 yaş

şiiri, lisedeki sınıf arkadaşlarımın da,

diye tanıttığı ve öğretmeye çalıştığı

benim de, bugünler de tamamlamakla

olayların ve insanların gerçekte

yükümlü olduğumuz “lise ev

var olabileceklerine, arkadaşlarım

yarım yüzyılı aşkın süre önce bize

ödevi”mizdir. Yeryüzünde verilen

da, ben de, kendimizi bir türlü

anlamını öğretmeye çalıştığı “Eğer”

düşlere kapılmadan düş kurabildim

galiba en uzun süreli bu ev ödevinde

inandıramıyorduk o yıllarımızda.Bir

şiiriydi. “Size bir ‘baba öğüdü’ ya

yolumu saptırmadan düşünebildim

biz, yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra,

insanın, kendisinin sağ kolu olduğu bir

da bir ‘baba uyarısı’ olarak sunulan

ne kazandım diye sevindim

her saatin her dakikasına

öğretmenimizin bizden istediklerini

başka insana hançer saplayabilecek

bu şiiri, 70 yaşınızı geçtikten sonra

ne yıkıldım diye yerindim

emeğimi kattım alın terime

yerine getirecek ve kendimize, onun

denli hainlik yapabileceği olgusunu,

birinci tekil şahıs olarak ve di’li geçmiş

ikisine de önem vermeyebildim

hakçasına bölüştüm

adına kendimiz not verecektik. “Çünkü

o körpe yaşlarımızın belleğine

zaman kipinde değiştirerek kaleme

söylediğim doğruyu ve gerçeği

vicdanımdaki adaleti

ben yaşıyor olmayacağım o yıllarda”

“yaşamın bir gerçeği” başlığıyla

alacaksınız” demişti.

büken düzenbaz

her şeyiyle dünya önüme

demişti öğretmenimiz John Savage.

kaydedemiyorduk.Kraliçelik tahtının

kandırabildiğinde safl arı

serildiğinde

“Ödevinize, benim adıma kendiniz

ve tacının doyuramadığı ihtirasına,

Kendi notumuzu kendimizin vereceği

dert edinmedim

korktuğum yerde el öpmedim

vereceksiniz notunuzu...”

kralın tahtını ve tacını yem yapmak

bekleyebildim usanmadan

erdemli kalabildim

yalanla karşılık vermedim

unutmayabildim halkı krallarla

yalana

gezdiğimde de

çizgimizi geçtikten sonra bitirmemizi

kendimi evliya sanmadan

dost da düşman da incitemedi

istediği ev ödevimizin konusu, taa

kin tutmayabildim kin tutana

beni
ne küçümsedim ne de
büyültebildim çevremi

bu ödevimizi şimdi arkadaşlarımız

ömür verdiğim işler

hükümran olduğum yerde

için eşini öldürebilen bir Lady

tek tek hazırladılar ve “şiirin şöyle bir

bozulduğunda da yılmadım ve

ezmedim

İngiltere’nin ünlü şairi Kipling, o şiiriyle

Macbeth’in, bu dünyada bir örneğinin

elden geçirilip, derlenip toparlanması

yeniden koyulabildim işe

adam olduğumu artık

o yıllarda sınıf arkadaşlarıma da, bana

olabileceği gerçeğini öğretmenimiz

görevini”de bana verdiler. Engin’den

döküp ortaya varımı yoğumu

biliyorum baba

da az ter döktürmemişti. Çünkü ilk

bize kabul ettirebilmek, biz de bunu

Uğur’a, Manuel’den Cengiz’e,

bir yazı turada yitirmiş olsaydım da

üstelik adam gibi bir adam ■

kez okuyan hemen herkes gibi “Eğer”i

kabul etmemek için ter döküyorduk.

Tuncay’dan Zeki’ye, Tuncer’den

yitirdiklerimi dolamaksızın

Onur’a, Fuat’tan Çetin’e, Yılmaz’dan

dilime

değin okuduğumuz şiirler düzeyinde

İlerideki yıllarda Yaşar Kemal’in İnce

Tan’a, Gün’e, Sait’ten Çetin’e ve

baştan tutabilirdim yolumu

bir şiir sanmıştık. Galiba o nedenle

Memed’indeki “izci”de yerlisini de

bana değin altında tümümüzün

de, “Eğer”in daha derinini, daha

tanıdığımız “nankör ve hain insan”

imzası olan bu ortak ev ödevimizi,

da derinini ve sonunda en derinini

karakterini, zor da olsa, o yıllarda

öğretmenimizin anısını saygıyla

görememiştik, algılayamamıştık,

tanımaya başlamıştık.

anarak burada sizle de paylaşıyoruz.

elinden sıkı sıkı tutarak ve

Yaşamın, bir lise öğrencisi açısından

Eğer siz de yetmiş yaş çizgisini

adımlarımızı onun adımlarına

bakıldığında üzerine gölge

aştıysanız, eğer siz de yaşamın her

uydurmaya çalışarak ancak, adım

düşürülmeyen, toz kondurulmayan

türlü zorluklarına göğüs germiş ve

adım inebildik “Eğer”in derinliklerine...

o “kız oğlan kız” görünümünün

hâlâ dimdik ayakta durabiliyorsanız,

Ve Sezar’ın Brutus’undan sonra, Kral

derinliklerindeki “gerçek kimliği”ni

siz de atın imzanızı “Eğer”in bu

Macbeth’in eşi Lady Macbeth’ten

artık tanıyoruz, biliyoruz. Okulda ders

biçiminin altına... O imzanız gerçekte,

sonra, Danimarka Prensi Hamlet’in

olarak gördüğümüz “Eğer” şiirinin

bir yaşam zaferinin onayı olacaktır.

annesi ve amcasından sonra, bir

gerçek- te bir yaşam dersi ve onun bir

kez de o derinliklerde karşılaştık,

yaşamsal uyarı gücünde olduğunu,

yaşamın hiç de tanımak istemediğimiz

yaşlarımız ilerledikçe ve çevremizdeki

ilk kez okuduğumuzda biz de, o güne

anlayamamıştık. Öğretmenimizin

12
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MESOT’un 15. Kongresi
Ürdün’de Yapıldı
Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1987’de
kurulan ve kısa adı MESOT olan Ortadoğu Organ
Nakli Derneği’nin 15’inci Kongresi 21-24 Eylül
tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da yapıldı.
Kongrenin ev sahipliğini derneğin kurucusu olan
ve 2 yıldır başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet
Haberal yaptı. Uluslararası kongreye 30’u aşkın
ülkeden 400’ün üzerinde bilim insanı katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr.
Haberal önce MESOT’un tarihçesini anlattı ardından
da Türkiye’de organ nakli süreci hakkında da bilgi
verdi. 3 gün süren kongrede transplantasyon
alanındaki son gelişmeler değerlendirildi. Yıl içinde
yapılan çalışmaların raporları sunularak derneğin
bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Ortadoğu Organ Nakli Derneği’nin 2014 yılında
İstanbul’da gerçekleştirilen 14. kongresinde
başkanlığa seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal
görevini Suriyeli meslektaşı Prof. Dr. Bassam
Saeed’e devretti. ■
14

baskent.edu.tr

Karaciğer Tümörleri ve
Transplantasyon Kongresi
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

düzenlenen kongrenin açılış

insanlarının son gelişmeler ile ilgili

Dr. Mehmet Haberal, , dünyanın dört

konuşmasını yapan Prof. Dr. Haberal

yaptığı sunumlar dikkatle dinlendi.

bir yanından gelen bilim insanlarını

önce organ naklinin tarihçesini

3-4 Kasım tarihlerinde Ankara’da

anlatarak, karaciğer kanserinin

Kongrenin ilk günü toplantılar

düzenlenen “Karaciğer Tümörleri ve

tedavisinde erken teşhisin önemine

bitiminde Prof. Dr. Mehmet Haberal

Transplantasyon” başlıklı uluslararası

dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Haberal

davetlileri Başkent Üniversitesi

bilimsel kongrede ağırladı.

davetlileri 2017 yılında Türkiye’de

Kampüsünde ağırladı. Orkestra

yapılacak olan kongreye de davet etti.

Akademik Başkent, Prof. Dr. İhsan

Dünyada ilk başarılı karaciğer

Onuruna düzenlenen kongreye

Doğramacı Konferans Salonu’nda

naklini gerçekleştiren Prof. Dr.

katılamayan Prof. Dr. Thomas Starzl,

katılımcılara konser verdi.

Thomas Starzl’ın 90’ıncı yaşı

gönderdiği video mesajla Prof. Dr.

onuruna “Karaciğer Tümörleri

Mehmet Haberal ve konuklarını yalnız

Kongrenin son gününde ise Prof. Dr.

ve Transplantasyon” başlıklı

bırakmadı. Prof. Dr. Thomas Starzl,

Haberal, genç doktorlar ve Başkent

uluslararası bilimsel kongre Prof.

Ortadoğu’da organ naklinin, Mehmet

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri

Dr. Mehmet Haberal ev sahipliğinde

Haberal sayesinde geliştiğini söyledi.

ile bir araya gelerek hekimliğin

gerçekleştirildi. Cerrahların ve

2 gün devam eden “Karaciğer

önemine dikkati çekti. ■

gastroenterologların daha fazla

Tümörleri ve Transplantasyon”

tecrübe kazanmaları amacıyla

kongresinde dünyaca ünlü bilim

15
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IGCS Yaşam Boyu Başarı Ödülü:

Prof. Dr. Ali Ayhan

Böbrek
Hastalıkları ve
Beslenme
Çalıştayı

Başkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Ana Bilim
Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Ayhan,
Uluslararası Jinekoloji Kanser
Derneği tarafından “Yaşam
Boyu Başarı Ödülü”ne layık
görüldü. Türkiye’de Jinekolojik
Onkoloji’nin kuruluşu dahil
olmak üzere aynı alanda pek
çok uygulamaya liderlik yapmış
olan Prof. Dr. Ali Ayhan’a Yaşam
Boyu Başarı Ödülü, Uluslararası
Jinekoloji Kanser Derneği’nin
29-31 Ekim tarihlerinde
Lizbon’da yapılan 2016 IGCS
Kongresi’nde verildi. ■

Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimine
En Fazla Katkıda Bulunan
Akademisyen:

Prof. Dr. Korkut Ersoy

Muhittin Tayfur ile akademisyenler ve

nakliyle yeni bir yaşamın kapıları

Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

öğrenciler katıldı.

açılmıştır ve alçılıyor” diyerek,

Bölümü “Böbrek Hastalıkları ve

Çalıştay açılış konuşmasını Beslenme

böbrek hastalıklarının önlenmesinde

Beslenme Çalıştayı” düzenledi.

ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr.

beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Başkent Üniversitesi’ndeki çalıştayın

Gül Kızıltan yaptı. Çalıştayın açılışında

Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı

açılışına Başkent Üniversitesi Rektörü

konuşan Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Tayfur, etkinliğin

Prof. Dr Ali Haberal, bir önceki

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 3 Kasım

önemine değindi. Başkent Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Kenan Araz, Genel

1975’te Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Sekreter Dr. Hayri Öztürk, Sağlık

tıp dünyasında önemli bir ilke imza

Dr Korkut Ersoy da, Türkiye’nin ilk

Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

attığını, Türkiye’de ilk kez organ

Sağlık Bilimleri Fakültesi olduklarını

Korkut Ersoy, Rektör Yardımcıları

nakli ameliyatını gerçekleştirdiğini

vurguladı. İki gün süren çalıştayda

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu ve

hatırlatarak; “Prof. Dr. Haberal’ın

böbrek hastalıkları ve beslenme

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, Türkiye

kurduğu Başkent Üniversitesi

arasında ilişki ile tanı ve tedavi yolları

Diyetisyenler Derneği Başkanı Prof. Dr.

hastanelerinde, hastalara organ

ele alındı. ■

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları
Adana’da Toplandı

Sağlık Gönüllüleri-Türkiye her

sosyal sorumluluk projesinin

yıl sağlık alanında geliştirilen en

gerçekleştirilmesini desteklemektir”

Kısa adı Klimud olan Klinik

vererek; “Yaklaşık 65 bin metrekarelik

Doç. Dr. Şule Çolakoğlu, “2015 yılında

başarılı sosyal sorumluluk projelerini

dedi. Türkiye’de Sağlık Yönetimi

Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin

kapalı alana sahip hastanemiz toplam

idrar yolu enfeksiyonlarına neden

ödüllendiriyor. Sağlık Gönüllüleri-

Eğitimine En Fazla Katkıda Bulunan

Adana Bölge Toplantısı, Başkent

576 yatak kapasiteli olup her türlü

olan Escherichia coli ve Enterokok

Türkiye Derneği tarafından her

Akademisyen ödülünü alan Prof.

Üniversitesi’nin katkı ve ev

cerrahi müdahaleye olanak sağlayacak

türlerinde antibiyotik duyarlılık

yıl düzenlenen “Sağlıkta Sosyal

Dr. Korkut Ersoy ise ödül ile ilgili

sahipliğinde Adana’da yapıldı. Başkent

nitelikte toplam 21 ameliyathane,

sonuçları, ADSİ verileri”, Çukurova

Sorumluluk Ödülleri” töreninde

olarak; “Türkiye’de sağlık sektörü

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan

96 yataklı diyaliz ünitesi, geniş

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Filiz

“Türkiye’de Sağlık Yönetimi

hızlı bir gelişim içerisinde. Bu

Uygulama ve Araştırma Merkezi

donanımlı laboratuarları, görüntüleme

Kibar da “Rehber eşliğinde üriner

Eğitimine En Fazla Katkıda Bulunan

gelişimle beraberin nitelikli eleman

Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen

merkezleri, erişkin kemik iliği nakli ve

sistem örneklerine mikrobiyolojik

Akademisyen” ödülü Başkent

ihtiyacı giderek artmaktadır. Sağlık

toplantıya, KLİMUD Başkanı Prof.

hücresel tedavi merkezi, meme sağlığı

yaklaşım” konularında sunum

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

kuruluşlarını yönetecek bilgi,

Dr. Burçin Şener ile çok sayıda

merkezi, gamma knife birimi, tüp

gerçekleştirdi. Oturum Başkanlığını

Dekanı Prof. Dr. Korkut Ersoy’a

beceri ve ideale sahip bireylerin

mikrobiyoloji uzmanı katıldı.

bebek merkezi, onkoloji ve radyasyon

Çukurova Üniversitesi’nden Prof.

verildi. Ödül töreninde konuşan

yetiştirilmesi sektörün diğer

Başkent Üniversitesi Adana Dr.

onkolojisi, organ transplantasyon

Dr. Akgün Yaman’ın üstlendiği ikinci

Sağlık Gönüllüleri-Türkiye’nin

alanlarında çalışanların yetiştirilmesi

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma

bölümleri ile yoğun bir şekilde

oturumda ise; “Olgularla üriner sistem

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz

kadar önemlidir. Bu alanda

Merkezi’nden Prof. Dr. Hikmet

hizmet vermektedir” dedi. Bölge

enfeksiyonları” ve “Üriner sistem

Engiz “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk

yaptığımız çalışmalar hız kesmeden,

Eda Alışkan açılış konuşmasında

toplantısında ilk oturumda Başkent

enfeksiyonlarında kısıtlı bildirim”

Ödülleri ile temel olarak hedefimiz

gelişerek devam edecektir” dedi. ■

katılımcılara Başkent Üniversitesi’nin

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan

konuları üzerinde duruldu. ■

Adana’daki merkezleri hakkında bilgi

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden

sağlık alanında daha fazla yaratıcı

16

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri
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Medyanın Geleceği
Başkent’te Tartışıldı
Başkent Üniversitesi İletişim

Medyanın dijitalleşme eğiliminin

Tolga Şardan da “Medya dijitale bile

Fakültesi’nin düzenlediği Medya

getireceği sonuçların tartışıldığı

dönse onu yine geleneksel medya

Buluşmaları yeni dönemde de hız

panelde, “Geleceğe geleneksel

kökenli gazeteciler yönetecektir” dedi.

kesmeden devam ediyor. 2016-2017

medyanın mı, yoksa dijital medyanın

Güz döneminin ilk medya buluşması

mı hakim olacağı” sorusu damga

İletişim Fakültesi öğrencilerinin yanı

“Yeni Medya vs Geleneksel Medya”

vurdu. Milliyet Gazetesi dijital dünya

sıra diğer fakülte ve bölümlerden

başlığıyla gerçekleşti. Milliyet Gazetesi

editörü Hanife Baş, geleneksel

de çok sayıda öğrencinin katıldığı

Ankara Temsilci Yardımcısı Tolga

medyanın önümüzdeki 20 yıl içinde

panel yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin

Şardan, Milliyet Gazetesi Ankara

tamamen ortadan kalkabileceğini öne

gazetecilere yönelttikleri sorularla

Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu ve

sürerken, Milliyet Gazetesi Ankara

renklenen soru cevap bölümünün

Milliyet Gazetesi Dijital Dünya Editörü

haber müdürü Gökçer Tahincioğlu

ardından Rektör Yardımcısı Prof.

Hanife Baş’ın katılımıyla gerçekleşen

esas olanın içerik olduğunu, bu

Dr. Abdulkadir Varoğlu katılımcılara

panelin moderatörlüğünü ise İletişim

nedenle geleneksel medyanın gücünü

plaket takdim ederek, teşekkürlerini

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

koruyacağını ifade etti. Milliyet

iletti. ■

Recep Tayfun gerçekleştirdi.

Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı
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Başkent Öğrencileri
Gazi Meclis’te
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

en kısa zamanda yaralarını saracağına

öğrencileri Haber Programcılığı

inanıyoruz” dedi.

dersi kapsamında, öğretim görevlisi
Dr. Lale Şıvgın Dündar eşliğinde 21

Habercilerin en temel haber

Ekim 2016 tarihinde TBMM’yi ziyaret

kaynaklarından biri olan TBMM’de

etti. 15 Temmuz darbe girişiminde

CNNTURK Parlamento Muhabiri

bombaların hedefi olarak ikinci kez

Ünal Kaya’dan bilgi alan öğrenciler,

Gazi unvanını kazanan TBMM’yi gezen

parlamento muhabirlerinin haber

öğrenciler, 15 Temmuz saldırısının

toplama yöntemleri hakkında

izlerini görme fırsatı buldu. TBMM’nin

bilgi edindi. TBMM Basın Yayın ve

bombalanan yerlerini gören öğrenciler

Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından

adına ders sorumlusu Dr. Lale Şıvgın

görevlendirilen bir rehber eşliğinde

Dündar; “Milli egemenliğin sembolü

TBMM’yi gezen öğrenciler, TBMM’deki

olan TBMM’ye saygımızı sunmak için

basın toplantısı salonunu, kulisleri ve

öğrencilerimizle birlikte TBMM’yi

Genel Kurul Salonu’nu gezerek bilgi

ziyaret ettik. 15 Temmuz’un acı izleri,

aldı. TBMM’nin tarihçesi, işleyişi ve

bizlere demokrasinin ne kadar kıymetli

kurumsal yapısı hakkında da bilgi

olduğunu bir kez daha gösterdi.

alan öğrenciler, gezi sırasında hatıra

Başkent Üniversitesi olarak TBMM’nin

fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. ■
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“ADAM”
Başkent Üniversitesi’nde
Gazeteci Yılmaz Özdil Cumhuriyet
Bayramı’nı Başkent’te Kutladı

konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal
ise Atatürk ve aziz şehitlerimizi
anarak Cumhuriyet’in değerlerine
sahip çıkılması gerektiğinin altını
çizdi.

Başkent Üniversitesi, Cumhuriyet’in

2014-2015 akademik yılında

93. kuruluş yıldönümünü Prof.

öğrencilerine kapılarını açan,

Dr. İhsan Doğramacı Konferans

“Türkiye’nin en büyük üniversite

Salonu’nda düzenlenen etkinlik

kütüphanelerinden” biri olan Kongre

ile kutladı. Bu gururlu günün özel

ve kültür merkezini gezen Özdil’in

konuğu araştırmacı yazar, gazeteci

“Adam” isimli kitabı da Başkent

Yılmaz Özdil oldu. Konferans öncesi

Üniversitesi raflarındaki yerini aldı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

20

Prof. Dr. Ali Haberal’ın ardından

Dr. Mehmet Haberal ve Başkent

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Salonu’ndaki programa ilgi büyüktü.

Haberal, Yılmaz Özdil’e Başkent

Program, saygı duruşu ve İstiklal

Üniversitesi kampüsünü gezdirdi.

Marşı’nın okunması ile başladı.

İlk durak; kampüs içindeki büyük

Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr.

önderin Akaretler’de oturmuş olduğu

Ali Haberal yaparak günün anlam

evin birebir aynısı olan Atatürk Evi

ve önemini belirtti. Cumhuriyet,

oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, Atatürk

ancak akıl ve bilim sözcükleri ile

Evi’ndeki özel defteri de imzaladı.

bütünleşerek tanımlanabilir diyen

Haberal’ın ardından araştırmacı
yazar, gazeteci Yılmaz Özdil,
kendine has üslubuyla “Cumhuriyet”
konulu konuşmasında anlatmaya
eski tarihten değil, yakın tarihten
başladı. Özdil yaptığı konuşmada;
“Cumhuriyet bizlere yanlışlara
müdahale yetkisi veriyor. Ben bu
yetkiyi Nutuk’tan ve Atatürk’ün
Gençliğe hitabesinden aldım.
Cumhuriyet müdahale etmektir.
Yanlışa müdahale edelim” dedi.
Yılmaz Özdil’e katılımından dolayı
teşekkür plaketi verildi. Özdil
konferansın ardından öğrencilerle
fotoğraf çektirdi ve son kitabı

Gazeteci
Yılmaz Özdil:

“Cumhuriyet
bizlere yanlışlara
müdahale yetkisi
veriyor. Ben bu
yetkiyi Nutuk'tan
ve Atatürk'ün
Gençliğe
hitabesinden
aldım.
Cumhuriyet
müdahale
etmektir.
Yanlışa
müdahale
edelim”

“Adam”ı imzaladı. ■
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Ders: 2016-2017 Akademik Yılı
Açılış Dersi
Konu: İkinci Üniversite Reformu ve
		 Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig
Ögretmen: Prof. Dr. Mustafa Kuru
Başkent Üniversitesi
2016-2017 Akademik
yılı açılış dersi Prof.
Dr. İhsan Doğramacı
Konferans Salonu’nda
Başkent Üniversitesi
Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Mustafa Kuru
tarafından verildi.
Prof. Dr. Mustafa Kuru tarafından

Kuru; “İlk sürgün edilenlerden biri

Bu görüşmeler sonucunda Türkiye’ye

de Prof. Dr. Albert Einstein’dır.

gelen öğretim üyeleri İkinci

Einstein, Paris’te Almanya’dan kaçma

Üniversite Reformu sürecinde çağdaş

yollarını arayan öğretim üyelerine

bir üniversitenin kuruluşunda önemli

yardım için bir dernek kurmuştur. Bu

görevler üstlenmişlerdir.

nedenle zamanın Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı İsmet İnönü’ye mektup

Kendisi Alman olmasına karşın yahudi

yazmıştır. İsviçre-Zürich’teki

kökenli meslektaşlarına yapılan

Yardım Derneği Başkanı, Prof. Dr.

kıyımları protesto etmesi nedeniyle

Philip Schwartz da 1933-Mayıs’ta

her an tutuklanması söz konusu

Mektuplarını da Türkçe yazar

Türkiye’ye gelmiş ve Yahudi kökenli

olan ve bu nedenle kaçıp Türkiye’ye

sonunu “Gözlerinden öperim”

profesörlerin görevlendirilmesi için

gelenler arasında Ord. Prof. Dr. Curt

cümlesiyle bitirirdi. Prof. Dr. Muhtar

Milli eğitim Bakanı ile görüşmüştür.

Kosswig de bulunmaktadır.

Başoğlu’nun tanımlamasıyla “Bir
Türk’ten daha iyi bir Türk” olan

verilen açılış dersinin konusu “İkinci
Üniversite Reformu ve Ord. Prof.

Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig’in

Kosswing, bir keresinde Almanya’da

Dr. Curt Kosswıg” oldu. Prof. Dr.

kendisinin de hocası olduğunu

verdiği bir konferans esnasında

Mustafa Kuru derse Osmanlı’dan

belirten Prof. Dr. Mustafa Kuru,

konuşmasını yaparken arka

1930’lu yıllara kadar olan üniversite

Nazi baskısından Türkiye’ye gelen

sıralarda İstanbul’dan asistanı olan

eğitimiyle başladı. Ardından Mustafa

Alman Hocaların zamanla Türkleri

Melahat Öktay’ı görür. Onu görünce

Kemal Atatürk’ün yeni bir üniversite

ve Türkiye’yi çok sevdiklerini,

konuşmasını farkında olmadan

reformunun hazırlıkları için 1932’de

benimsediklerini çarpıcı anılar

Türkçe yapmaya başlar. Bu sırada

Cenevre Üniversitesi eski Rektörü ve

eşliğinde anlattı; “Türkiye’ye gelen

salondan protesto sesleri yükselince

Pedagoji Profesörü Albert Malche’yi

Kosswig, 1 Ekim 1937’de İstanbul

ne olduğunu anlayamayan Ord.

Türkiye’ye davet etmesini anlatarak

Üniversitesi’ne Zooloji Profesörü ve

Prof. Dr. Curt Kosswing’e, Dr.

Malche’nin hazırladığı rapora değindi.

Enstitü Direktörü olarak atanmıştır.

Melahat Öktay konuşmayı Türkçe

Atatürk’ün raporun birçok hususunu

O dönem Türkiye’ye gelen bilim

yaptığını söyler. Benim iki milliyetim

benimsediğinin altını çizen Prof.

adamları örnek davranışlar

var. Hem Türk hem de Alman’ım”

Dr. Kuru’nun verdiği dersin çarpıcı

sergilemişlerdir. Mesela Ord. Prof.

derdi.”

kısımlarından biri de Nazi baskısından

Dr. Fritz Arndt ile Ord. Prof. Dr. Curt

kaçan Yahudi kökenli profesörler ile

Kosswing yaş günlerini birlikte 29

Prof. Dr. Mustafa Kuru tarafından

Nazilere karşıt görüş içinde bulunan

Ekim’de kutlarlardı. Ord. Prof. Dr.

verilen açılış dersi, tebessümler

Curt Kosswing bana rüyalarını Türkçe

içinde izlendi ve tüm katılımcıların

gördüğünü söylerdi.

coşkulu alkışlarıyla sonuçlandı. ■

Alman profesörlerin Türkiye’ye geliş
hikayeleri oldu. Prof. Dr. Mustafa
22

Ord. Prof. Dr. Curt Kosswing
30 Ekim 1903 - 29 Mart 1982

Einstein’ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü’ye
yazmış olduğu mektup (Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan).
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Gazi ve
Şehit
Yakınları
Başkent
Kazan
MYO’da
Gazi ve şehit yakınları Başkent
Üniversitesi Kazan Meslek
Yüksekokulunu ziyaret ettiler. Kore,

Cumhuriyet Tarihi
Söyleşileri

Kıbrıs, Güneydoğu Kahramanları

Başkent Üniversitesi Kazan Meslek

“mucize olduğu” belgeler ile açıklandı.

Recep Biçinci ve Demokrasi Gazisi

Yüksekokulu 29 Ekim Cumhuriyet

Cumhuriyetin ilanını takiben geçen

Cengiz Öztürk öğretim üyeleri ve

Bayramı’nı Dr. Halil Özcan tarafından

süreçte gerçekleştirilen devrimler, dış

öğrencilerle bir araya geldiler. ■

“Cumhuriyet Mucizesi” başlıklı

ülkelerle ilişkiler, ülkenin yeni rejime

konferans akademik, idari personel ve

alışma sürecinde ulu önder Atatürk’ün

öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

kültürel, ekonomik ve sosyal gelişim

Konferans kapsamında Atatürk ve

açısından yönlendirmeleri ve yolunu

silah arkadaşlarının verdikleri zorlu

açtığı kurumsal yeniliklerden tarih

mücadele ve sonunda gerçekleşen

sürecinde bahsedilerek önemleri

“mucize” olarak tanımlanabilecek

üzerinde duruldu.

Derneği Genel Başkan Yardımcısı
ve Şehit Aileleri, Gaziler, Kahraman
Türk Kadınları Derneği Kazan
Temsilcisi Özcan Altunel, Kıbrıs
Gazisi Yusuf Laleli, Demokrasi
Şehidi Lokman Biçinci’nin Babası

Cumhuriyet’in ilanı ve gerçekleştirilen
devrimler ana temayı oluşturdu.

Konferansın sonunda Cumhuriyetin

Bu anlamda mucize’ye giden

ilanı sonrasında gerçekleştirilen her

yolun başlangıcında ilk mucizenin

bir devrimin kendi açısından “mucize”

Gelibolu’da gösterildiği ve Gelibolu

olarak değerlendirilmesi gerektiği

ruhunun Kuvay-ı Milliye ruhuna

vurgulanırken Mucizenin bu kadar

dönüşerek Türk Kurtuluş Savaşı’na

başarıya rağmen “ben” demeyip “biz”

esin kaynağı olduğu vurgulandı.

yaptık “Türk milleti” yaptı diyebilmek

Cumhuriyetin neden 29 Ekim tarihinde

olduğu vurgulandı. Günümüzde

ilan edildiği, Mondros ateşkes

de aynı ruhun sürekliliğinin

antlaşması sonrasında nasıl bir

öneminin ve genç nesillere olan

gayret ve irade ile ülkemizin düşman

güvenin vurgulanması ile konferans

işgalinden kurtaran Mustafa Kemal

tamamlandı. ■

Atatürk ve silah arkadaşlarının da bir

24
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Asırlık Çınar
Muazzez İlmiye Çığ’dan

Atatürk Devrimleri

Başkent Üniversitesi
Atatürk İlkeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi-ATAMER
tarafından düzenlenen
“Atatürk’ün Ölümsüzlüğünün
78. Yıldönümü” konferansına
Sümerolog Muazzez İlmiye
Çığ katıldı.

Konservatuvarı sanatçılarının

olarak “Atatürk Devrimleri” başlığı

müzik dinletisinin ardından açılış

ile katılımcılara seslendi. Muazzez

konuşmasını Başkent Üniversitesi

İlmiye Çığ “Madem biliyorsun, niçin

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal yaptı.

öğretmiyorsun?” diyen Sümer

Prof. Dr. Ali Haberal Atatürk ilkelerinin

atasözünden hareketle kendini

Türkiye Cumhuriyeti’nin asli nitelikleri

öğretmeye adamış biri olarak;

olduğunu vurgulayarak bu ilkelerin

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hititler ve

ülkemizin geleceğine ışık tuttuğunu

Sümerlerin halk tarafından bilinmesini

söyledi. Ardından kürsüye gelen

istediğini ve kendisinin de bu alanda

Atatürk’ün Ölümsüzlüğünün 78.

Başkent Üniversitesi Kurucusu

yaptığı çalışmalarla Ata’nın isteğine

Yıldönümü nedeniyle düzenlenen

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise 10

hizmet etmenin verdiği mutluluğu

tören Başkent Üniversitesi

Kasım’ın yas değil hesap verme günü

yaşadığını belirtti. Gençlerin yoğun

Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’na

olduğunun altını çizdi.

ilgi gösterdiği konferans sonrası
Muazzez İlmiye Çığ’a günün hatırasına

çelenk koyulmasının ardından

26

Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı

Asırlık çınar Muazzez İlmiye Çığ

Konferans Salonu’nda devam

Atatürk devrimlerinin yapıldığı

etti. Başkent Üniversitesi Devlet

yılları yaşamış bir Cumhuriyet kadını

plaket takdim edildi. ■
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Mülteci Sorunu Konuşuldu

Norveç Eski Başbakanı

Kjell Magne Bondevik:
“Terörizmin Mazereti Olamaz”
Başkent Üniversitesi, Stratejik
Araştırmalar Merkezi’nin
daveti üzerine Türkiye’ye
gelen Norveç eski Başbakanı
Kjell Magne Bondevik’i
ağırladı. Konferans öncesi
Başkent Üniversitesi Bağlıca
Kampüsü’nü gezen Bondevik,
Atatürk Evi’ni de ziyaret ederek
anı defterini imzaladı.

Norveç eski Başbakanı Kjell

hayatları hedef alıyor. Tanımadıkları

Magne Bondevik terörizme karşı

insanların hayatlarını, hatta bazı

uluslararası işbirliğinin önemi

durumlarda çocuklarınkini bile”

konusundaki görüşlerini paylaştı.

dedi. Eski Norveç Başbakanı

Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan

konuşmasında, insan hakları ve

Doğramacı Konferans Salonu’ndaki

eşitliği konusunda reformların ve

konferansa, Başkent Üniversitesi

AB değerlerinin önemine vurgu

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, öğretim

yaptı; demokratik çoğulculuktan

üyeleri, Norveç Ankara Büyükelçisi

uzaklaşılmaması mesajı verdi ve

ve öğrenciler katıldı. Kjell Magne

terörizmin engellenmesi için güvenlik

Bondevik terörizmle ilgili olarak;

olgusuna dikkat çekti. Başkent

Başkent Üniversitesi Stratejik

“Terörizmin mazereti olamaz.

Üniversitesi Genel Koordinatörü

Araştırmalar Merkezi’nce düzenlenen

Hiçbir amaç meşrulaştırılamaz. Tüm

Feyyaz Artukoğlu’nun 11 Eylül

konferansın konuğu olan, 1997-

açıklamalara meydan okur şekilde

saldırısını hatırlatarak, güvenliğin

2000 yılları arasında görev yapan

bazı insanlar tamamıyla masum

terörizm için yeterli olmadığını

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi

Türkiye-AB ilişkilerine etkileri ele

Doç. Dr. Ruhi Ersoy konuşmacı olarak

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ’nün

alındı. Proje koordinatörlüğünü

yer aldılar. Parlementerler Suriyeli

koordinatörlüğünde yürütülen ve

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve

mülteciler hakkında partilerinin görüş

Konrad Adenauer Vakfı tarafından

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

ve önerilerini paylaştılar. Öğleden

desteklenen, Suriye’den Gelen

Prof. Dr. Yelda Demirağ’ın üstlendiği

sonraki oturumda ise BM Mülteciler

Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine

projenin son çalıştayında açılış

Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi

Etkileri Projesi’nin son çalıştayı, 12

konuşmasını Başkent Üniversitesi

Mülteci Hukuku Temsilcisi Emir

Ağustos 2016 tarihinde Başkent

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal yaptı.

Bengisoy, Emekli Büyükelçi Kemal

Üniversitesi İletişim Fakültesi

Çalıştay kapsamında öğleden önceki

Gür ile İltica ve Göç Araştırmaları

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

oturumda CHP Göç ve Göçmen

Merkezi Başkanı Metin Çorabatır

Söz konusu proje kapsamında Mayıs

Sorunlarını İnceleme Komisyonu

konuşmacı olarak yer alarak görüş ve

ayından bu yana yapılan çalıştaylarda

Üyeleri Elif Doğan Türkmen ve Selina

çözüm önerilerini sundular. ■

Suriye’den gelen sığınmacılar ve

Doğan, MHP Osmaniye Milletvekili

Türkiye’nin
Milli Güvenliği:
Güncel Durum
ve Gelecek

belirterek Bondevik’in görüşlerini
sorması üzerine eski Başbakan;
“Haklısınız. Bence de terörizme karşı
yüzde yüz güvende olmak mümkün
değildir. Çünkü insanlar intihara
istekli. Kendilerini ve başkalarını
öldürmeye şartlanmış. Asla yüzde
yüz bu eylemleri engelleyemezsiniz.
Fakat yapabileceğimizin en iyisini
yapmak görevimiz” dedi.
Konferansın bitiminde Başkent
Üniversitesi Prof. Dr. Ali Haberal,
Norveç eski Başbakanı Kjell Magne
Bondevik’e günün anısına seramik
tabak armağan etti.
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■

Başkent Üniversitesi Stratejik

belirtti.Çaycı; olayın bütün boyutlarıyla

geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Prof.

Araştırmalar Merkezi tarafından

açığa çıkarılabilmesi bakımından,

Dr. Çaycı, Türkiye’nin Irak’ın güvenliği

“Türkiye’nin Milli Güvenliği: Güncel

Devlet Denetleme Kurulu’nun

ile ilgili konularda ülkenin bütünlüğüne

Durum ve Gelecek” konulu bir

görevlendirilmesinin de bir seçenek

ve siyasi bağımsızlığına, Irak halkının

brifing verildi. SAM Merkez Müdürü

olabileceğini söyledi. OHAL’in Kanun

kendi geleceğini belirleme hakkına

Prof. Dr. Sadi Çaycı brifingin ana

Hükmünde Kararnamelerine de değinen

saygı gösterilmesi gerektiğini de

gündem maddeleri olan; 15 Temmuz

Çaycı, bu yetkinin amacını aşacak

belirterek duruma örnek olarak Irak’ın

darbe girişimi sonrası, dış politika

şekilde kullanılmasının, hukuksal açıdan

kuzeyindeki bölgesel yönetimin

ve Musul harekatı ile ilgili merkezin

sakıncalı olduğunun altını çizdi.

veya Musul’daki yerel güçlerin

değerlendirmelerini sundu.

talebinin, Türkiye’nin Başika’da silahlı

15 Temmuz darbe girişiminde

Prof. Dr. Sadi Çaycı Dış politika ilişkileri

güç konuşlandırılmasına dayanak

Türkiye’nin büyük bir tehlike atlattığını

içinde “toptan batı karşıtlığının” doğru

oluşturmayacağını gösterdi.

vurgulayan Çaycı, sorumluların ciddi

bir yaklaşım olmadığını ve uluslararası

şekilde kovuşturulması gerektiğini

ilişkilerin, ortak çıkarlar temelinde

■
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Başkent Üniversitesi Aşçılık

yürütme konularının önemini,

vakıf üniversitesi olarak herhangi

ve Türkiye’nin gelişen ve artan

Programı’nın amacı üstün

ikram hizmetleri işletmecisi

bir ön lisans Aşçılık Programı

potansiyeline bağlı olarak; aşçılık

bilgi ve becerilerle donatılmış,

olarak hukuki sorumluluğunu

bulunmadığını belirten Prof.

alanında mesleki, akademik bilgi ve

uluslararası alanda rekabet

bilecek bir eğitim programı

Dr. Nazmiye Erdoğan, ön lisans

beceriler kazanmış, Türk mutfağı

edebilecek genç şefler

ile yetiştirileceklerdir.

programını bitirenlerin 4 yıllık

ve Dünya mutfak türleri ile ilgili

yetiştirmek, Türk mutfak

Yiyecek-içecek yönetimi ve

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

teorik - pratik bilgi ve birikimleri

kültürünü uluslararası alanda

yemek pişirme teknikleri

Bölümü’nde lisans tamamlama

doğrultusunda uluslararası alanda

tanıtmaktır. Öğrencilere en

teorik ve uygulamalı dersler

imkanı olduğunu da hatırlattı.

rekabet edebilen, farklı ülkelerden

temelden en ileri seviyeye

olarak hazırlanmıştır. Klasik

kadar yemek sanatının tüm

yemek pişirme teknikleri,

Başkent Üniversitesi Sosyal

dil gücüne sahip nitelikli elemanların

inceliklerini öğretmenin yanı

Türk, Osmanlı, Akdeniz,

Bilimler MYO bünyesinde Aşçılık

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır”

sıra yiyecek-içecek işletmeciliği

Avrupa, Uzakdoğu, Latin

Programı açılmasının gerekçelerini

biçiminde belirtti. Ayrıca ülkemizdeki

temel bilgilerinin verilmesinin

Amerika mutfaklarından

ise Program Sorumlusu Doç.

nüfus ve turist sayısı göz önünde

amaçlandığı program hakkında

örneklerle öğrencilerimizin

Dr. Hakan Turgut; “Kitle iletişim

bulundurulduğunda yiyecek ve

Başkent Üniversitesi Sosyal

alanda çalışabilecek düzeye

araçlarının yaygınlaşmasıyla yemek

içecek sektöründe beklentilerin

Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr.

getirilmesi amaçlanmaktadır.

kültürünün uluslararası alanda

yükseldiği bir ortamda uluslararası

Nazmiye Erdoğan; “Öğrenciler,

Bölümümüzü seçen

tarihte hiç olmadığı kadar önemli

alanda rekabet edebilecek nitelikli

öğrenimleri boyunca ikram

öğrencilerimizin mezun

hale gelmiştir. Onlarca uygarlığa ev

“aşçılık meslek elamanlarına” ihtiyaç

hizmetleri alanının temel

olabilmeleri için 30 iş günü

sahipliği yapmış ve bu niteliğiyle

duyulmasının da altını çizen Turgut,

ilkelerini ve mesleği ile ilgili

staj yapmaları gerekmektedir.

dünyanın en zengin mutfaklarından

bu ihtiyaçtan yola çıkarak gerekli

çağdaş teknolojilerin önemini

Aşçılık Programının eğitim

birine sahip ülkemizin bu zenginliği

bilgi ve becerilerle donatılmış

kavrayacak, alanı ile ilgili

dili Türkçedir. İngilizce hazırlık

gelecek nesillere ve dünya mutfak

nitelikli meslek elamanlarının

konularda, ferdi veya grup

eğitimi isteğe bağlıdır”

sanatları alanına taşıyacak iyi

yetiştirilmesinin gerektiğini

olarak araştırma, geliştirme ve

dedi. Ankara’da devlet ve

eğitilmiş aşçılara ihtiyaç olması

vurguladı.

meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek

“Aşçılık

Programı’nda
Osmanlı’dan
Latin Mutfağına
kadar çeşitli
mutfak kültürleri
uygulamalı
olarak
öğretilmektedir.
Öğrenciler dünya
mutfaklarını
ayrıntılarıyla
öğreniyorlar

”
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Başkent Üniversitesi Aşçılık

kapasiteli uygulama barı, iki adet

tezgahları bulunuyor. Her bir üretim

Prof. Dr. Mehmet Ünal, Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Açılış Dersi Verdi

Programı’na hizmet verecek olan

öğrenci soyunma odası, bir adet

dershanesinde ders veren hocalar için

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ve öğrenci katıldılar. Prof. Dr. Ünal,

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gastronomi Kompleksi, yaklaşık

resepsiyon/vestiyer ve lobi, iki adet

tam donanımlı bir üretim tezgahı da

öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet

“Medeni Hukukun Güncel Sorunları”

Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof.

1000 metrekare ve 2 kat olmak

tam donanımlı bulaşıkhane, iki adet

yer almakta. Hocaların ders esnasında

Ünal Erciyes Üniversitesi Hukuk

konulu dersinde, medeni hukukta

Dr. Murat Doğan ders başlamadan

üzere inşa edilmekte olup; iki adet

soğutma odası ve iki adet malzeme

yaptıklarının öğrenciler tarafından

Fakültesi’nde açılış dersi verdi. Erciyes

kavramın önemli araç olduğunu

yaptığı konuşmada “Hukuk Fakültesi

40 kişi kapasiteli gastroditoryum

deposundan oluşuyor. Aşçılık

detaylı bir şekilde izlenebilmesi için

Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan

fakat medeni hukukta en çok yapılan

olarak yaklaşık 5 yıldır geleneksel

(üretim dershanesi), bir adet 20

öğrencilerine, uygulamalı derslerinde

kamera ve monitör sistemlerinin

Çetinsaya Konferans Salonu’nda

hataların başında kavram hatasının

olarak açılış dersi yapıyoruz. Bu

öğrenci kapasiteli modüler mutfak,

hizmet verecek olan öğrenci

kurulduğu tesisin, alana önemli

gerçekleştirilen açılış dersine Hukuk

geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal,

bağlamda bize önderlik yapacak

bir adet 20 öğrenci kapasiteli eğitim

mutfağında; ocak, fırın, plate ızgara,

katkılar yapması beklenmekte. ■

Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı

“Hukukçunun kullandığı en önemli

emsal şahsiyetleri öğrencilerimizle

mutfağı, bir adet 60 kişi kapasiteli

evye ve diğer aşçılık ekipmanlarını

Prof. Dr. Murat Doğan, Dekan

araç kavramdır. Medeni hukukta

buluşturuyoruz. Bugün burada şeref

uygulama restoranı, bir adet 10 kişi

barındıracak modüler üretim

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökhan

en çok yapılan hatalardan biri ise

konuğumuz Prof. Dr. Mehmet Ünal’ı

Şahan, Adalet Meslek Yüksekokulu

kavram hatasıdır. Hukukçular olarak

ağırlamaktan Erciyes Üniversitesi

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Akın Ünal’ın

kavramlara hakim olup, kavramları

olarak onur duyuyoruz” dedi. ■

yanı sıra çok sayıda akademisyen

yerinde kullanmalıyız” dedi.

Başkente Gastronomi Kompleksi

Etkili İletişim

32

“İletişim” yaptığı çağrışımlarla hemen

kabul eden her bireyin konu üzerine

hemen her birey ve kurumun ilgisini

okumak, konuşmak ve farklı mecralarda

çeken bir içeriğe sahip. Her türlü başarı

üretmek olanağını yakalayabileceği bir

ve başarısızlık öyküsünün başlangıç

konu. Kazan Meslek Yüksekokulumuz

ya da finali. Duyulduğunda ya da

19 Ekim tarihinde bu konu hakkında

okunduğunda her ne kadar akla ilk

seminer vermek üzere Prof. Dr. Özcan

gelen “kişiler arası iletişim” olsa da

Yağcı’yı ağırladı. “Dinleme” eyleminin

geniş sınırlarıyla disiplinler arası

öneminin vurgulandığı ve katılımcıların

özelliklere sahip. Dolayısıyla “dinleme”

aktif olarak katkı verdiği seminer yoğun

becerisini iletişimin başlangıcı olarak

ilgiyle izlendi. ■
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“İnsan yaşamı içinde var olan
kazalar hastalıklar ve benzer
olumsuzluklarda önceden
tedbir alma demek olan
sigortanın önemi tartışılmaz.
Ülkemizde sigorta sektörünün
üretim yüzdeleri, diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında
çok düşük olduğu
görülmektedir. Uzmanlar,
bu sonucun, toplumun
gerektiği kadar bilinçlendirilemediğinden kaynaklandığını
ifade etmektedirler.

Dersimiz:
Mavi At

Sigorta Bilinci ve Türkiye
Sigortacılığının Dünyadaki Yeri

Yetmişli yıllarda İtalya’da sağlık

davranışının yer aldığını vurguladı.

konuşmaları ve gerekse soru cevap

alanındaki değişim sürecinde

Prof. Dr. Işıl Bulut şizofreni hastalığı ve

bölümünde şizofreni hastalığı

Trieste kentindeki büyük bir akıl

hasta yakınlarının yaşantıları hakkında

özelinde yaşamdaki önyargılara,

hastanesinin yıkılmasıyla birlikte

bilgiler sunarken Şizofreni Dernekleri

damgalamalara ve bunların sonucunda

hastane çalışanları, hastalar ve halk

Federasyonu Başkanı Doç. Dr.

oluşabilecek ayırımcılıklara yönelik

birlikte iki buçuk metre yüksekliğinde

Haldun Soygür, şizofreni hastalığının

önemli farkındalıklar kazandılar.

Sigorta sektörünün önemli ve güncel

belirtildi. Avrupa ve Ortadoğu sigorta

nedeninin sigorta kavramının iyi

mavi renkte tahta bir at yaptılar.

tedavisinde insan insana yaklaşımın,

bu konusu Başkent Üniversitesi

sektörünü yakında tanıyan Willis Re

anlatılamadığından kaynaklandığını

Mavi At, hastane faaliyetteyken

anlaşılmanın önemini vurgulayarak

Ortadoğu temsilcisi Muzaffer Aktaş

vurgulayarak sigortanın satın alınan

kurumdan çıkmasına izin verilen,

Mavi At Kafe’nin yedi yıllık serüvenine

ve Risk Yönetimi Bölümü tarafından

da, Türkiye sigortacılık uygulamalarını

bir ürün olduğunu anlatabilmek

çamaşırhaneden kirli çamaşırları

ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

yapılan “Sigorta Bilinci ve Türkiye

uluslararası örnekleriyle karşılaştırdı.

için sigorta ile ilgili tüm aktörlerin

dışarı götüren tek canlının bir at

Şizofreni Hastaları ve Yakınları

“Dünyada yeti yitimine en çok yol
açan 10 hastalıktan beşi ruhsal
hastalıktır ve bunlardan biri de
şizofreni hastalığıdır.”

Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık

olması nedeniyle özgürlüğün ve

Dayanışma Derneği üyesi Yasemin

Şizofreni bir beyin hastalığı olarak

toplumdan kopmamanın sembolüdür.

Şenyurt ise tedavi sürecinde

tıbbi destek-ilaç desteği olmaksızın

yaşadıklarını ve Mavi At Kafe

tedavisi mümkün olmayan bir

Başkent Üniversitesi Rehberlik ve

sayesinde özgür ve aynı zamanda

hastalıktır. Ülkemizde şizofreni

Psikolojik Danışma ABD ve Sosyal

sorumlu-üretken oluşunu katılımcılarla

hastalarının toplum içinde, üretime

Hizmet Bölümü 10 Ekim Dünya Ruh

paylaştı. ŞDF Genel Sekreteri

katılarak psikososyal destek

Sağlığı Günü’nde Şizofreni Dernekleri

Meral Taşkent hasta yakını olarak

almalarına yönelik ilk çalışma

Federasyonu işbirliği ile yardım

yaşadıklarını, Mavi At Kafe Kültür ve

Şizofreni Dernekleri Federasyonu

hizmeti vermeye yönelik eğitim gören

Yaşam Ortamı’nın şizofreni tedavisi

(ŞDF) tarafından gerçekleştirilmiştir.

öğrencilere farkındalık kazandırmak

gören bireylerin hayatında yarattığı

2009 yılında Ankara’da, çalışanları

amacıyla “Dersimiz: Mavi At” paneli

değişiklikleri çarpıcı örneklerle anlattı.

şizofreni hastaları olan, hasta ve hasta
yakınlarının sosyal uyum sürecine

düzenledi. Başkent Üniversitesi
Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi, RPD

Panelin tartışma bölümünde Başkent

destek olmak amacıyla Kültür ve

Öğrenci Topluluğu ve SH Meslek

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Yaşam Ortamı-Mavi At Kafe açılmıştır.

Topluluğu öğrencilerinin katkılarıyla

Prof. Dr. Kudret Güven panelin

Mavi At Kafe, şizofreni hastalığının

hazırlanan panelde; Prof. Dr. Sadegül

gerçekleştirilme amacına yönelik

yalnızca tıbbın bir konusu olmadığının,

Akbaba Altun, RPD ve sosyal

değerlendirme ve yorumlarda

yalnızca klinik bir nitelik taşımadığının

hizmet alanlarının temelinde yardım

bulundu. Katılımcılar gerek panel

önemli bir göstergesidir. ■
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Sigortacılığının Dünyadaki Yeri”

olağanüstü bir çalışma göstermesi

başlıklı panelde tartışıldı.12 Ekim

Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr.

2016’da Başkent Üniversitesi İhsan

Ahmet Genç sigorta sektöründe

Doğramacı Konferans Salonu’ndaki

gelişmenin; kişi başına düşen

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri

panelin Moderatörlüğünü Başkent

milli gelire, sigorta yapılan alanda

Mehmet Akif Eroğlu toplumun sigorta

Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi

mevcut alt yapıya, sorumluluk

maliyeti ve yaşamımızdaki riskler

Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Şeref

hukukunun tam yerleşmesine ve

hakkında yeterli bilgisi olmadığını

Hoşgör yaptı. Panele Hazine Müsteşar

gelir dağılımındaki dengeye bağlı

vurgulayarak toplumun bu doğrultuda

Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Willis Re

olduğunu belirtti. Ülkemizde sigorta

bilgilendirilmesi gereğini ifade etti.

Ortadoğu Temsilcisi Muzaffer Aktaş,

bilincinin artırılmasının sürekli

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

Türkiye Sigorta birliği Genel Sekreteri

gündeme getirildiğini ve bu konuda

Başkanı Hüseyin Kasap ise sektörün

Mehmet Akif Eroğlu ve Sigorta

yapılanların üretim artışı için yetersiz

durumunu rakamlar ve istatistiklerle

Acenteleri İcra Komitesi Başkanı

kaldığını söyleyerek ezber bozucu

gündeme getirerek Türkiye ile

Hüseyin Kasap katıldılar. Sigortanın

fikirler gerektiğini, yeni görüşlerin

Avrupa karşılaştırması yaparak; “Eğer

toplumumuz tarafından benimsenmesi

“inovasyonun” önemini vurguladı.

acenteler trafik, kasko, DASK dışında

olgusunu tartışmaya açmak

gerektiğinin altını çizdi.

diğer ürünlerde başarılı olabilir ise

amacını taşıyan panelde bu konu

Willis Re Ortadoğu Temsilcisi Muzaffer

sonuç, Türkiye ekonomisine büyük

ile ilgili devlet organlarının, sigorta

Aktaş, Türkiye de üretilen sigorta

katkı sağlayacaktır” dedi. ■

şirketlerinin, acentelerin görüşleri

priminin yeterli olmadığını, bunun
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Psikoloji
ve Sanat V
Endüstri Mühendisliği Projeleri
Anadolu OSB’de Hayat Buldu

“Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V” 13-14 Ekim

Başkent Üniversitesi Mühendislik

Tamamlanan projelerin her biri

Dr. Kadir Varoğlu ve Prof. Dr. Nermin

Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

işletmelerin mevcut problemlerini

Özgülbaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı

öğrencilerinin 2015-16 Akademik yılı

çözerek iyileştirme sağlamakta

Prof. Dr. Berna Dengiz, Mühendislik

Bitirme Projesi dersi kapsamında ve

dolayısıyla verimliliklerini artıracak

Fakültesi Bölümleri Bölüm Başkanları,

üniversite sanayi işbirliği ile Anadolu

yeni öneriler sunmakta, firmalar

öğretim üyeleri ve elemanları, Anadolu

Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu

tarafından üretim süreçlerinde

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin

Sempozyuma katılan 30’a yakın

sanatın farklı alanlarını ilgilendiren

OSB)’nde gerçekleştirdiği projelerin

kullanılmakta.

Kutsi Tuncay, Yönetim Kurulu Üyeleri,

konuşmacıya ilgi yoğundu. Başkent

psikolojik süreçlerin araştırıldığı

tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

yayınlamaya başlamıştır. Psikoloji ve
sanat çalışmaları sinema, edebiyat,
müzik, fotoğraf, heykel ve resim gibi

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı

Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

bir çalışma alanı ortaya çıkmakta

Başkent Üniversitesi ile Anadolu OSB

5 Eylül’de Anadolu OSB’de firma

İbrahim Karakoç ile öğrenciler yeni

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan

Türkiye’de de farklı üniversitelerde

arasında yapılan ‘Eğitim Protokolü’

yöneticileri/sahipleri, Başkent

çalışmalara imza atmak için bir araya

Kökdemir sempozyum sonrası yaptığı

görev yapan akademisyenlerin de

ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

geldi. Projeler düzenlenen sergiyle

açıklamada; “Psikoloji ve sanat

ilgisini çekmektedir. Bu ilgiyi bilimsel

bitirme projelerini tamamladı.

Haberal, Rektör Yardımcıları Prof.

katılımcılara sunuldu. ■

süreçlerinin ortaklaştığı konularla ile

bir çerçevede tartışmak, farklı

ilgili bilimsel çalışmaların sayısında

üniversitelerdeki araştırmacıların

son yıllarda büyük bir artış olduğu

tartışmasını sağlamak amacıyla

ve farklı disiplinlerden bilimcilerin

5 Ekim 2012 tarihinde İzmir Yaşar

konuyla gün geçtikçe daha yakından

Üniversitesi’nde I. Psikoloji ve Sanat

ilgilendiği görülmektedir. Uluslararası

Sempozyumu’nu gerçekleştirildi. İlk

düzeydeki en büyük Psikoloji birliği

sempozyumun sonucu olarak, psikoloji

olma özelliği taşıyan ve çıkardığı

ve sanat alanlarında çalışmalarını

dergilerle Psikoloji bilimine yön

yürüten araştırmacıların bir araya

çizen American Psychological

gelmesini sağlamak ve potansiyel

Association (APA), daha önce farklı

ortak çalışmaların kapısını aralamak

dergilerde yayınlanan psikoloji ve

için söz konusu sempozyumun her yıl

sanat konusundaki çalışmaları tek

tekrarlanması kararı alındı.

sonuçları sanayicilerle paylaşıldı.

Yöneylem Araştırması Derneği Onur Ödülü

İmdat Kara’nın
Yöneylem Araştırması ve Endüstri

beş profesörle ile birlikte onur ödülü

Prof. Dr. Kara; Yöneylem Araştırmasının

Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

verildi. 2013 yılında YA-EM 2013

Yöntembilimi, Yöneylem Araştırması,

12-15 Temmuz 2016 tarihilerinde İzmir

Mesleğe Öncü Hizmet Ödülü’nü de

Doğrusal Programlama, Matematiksel

Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

alan Prof. Dr. İmdat Kara bu alanda

Programlama, Olasılık, Rassal Modeller,

Kongrede Yöneylem Araştırması

çalışan çok sayıda öğretim üyesi ve

Karar Analizi, Ağ Teorisi başlıklarında

Derneği tarafından Başkent Üniversitesi

sektörün önde gelen yöneticilerinin de

lisans ve lisansüstü düzeyde dersler

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

hocası konumunda. 1998 yılından bu

vermekte. ■

Prof. Dr. İmdat Kara’ya “Türkiye’de

yana Başkent Üniversitesi Mühendislik

Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Mühendisliği” alanında çalışan diğer

Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan

36

bir çatı altında toplamak ve gelişen
bu yeni araştırma alanına gereken

Bu yıl üniversitemiz ev sahipliğinde

önemi vermek amacıyla 2006 yılında

gerçekleştirilen sempozyum dikkat

Psychology of Aesthetics, Creativity

çekici başlıklarıyla yoğun ilgi gördü”

and the Arts isimli dergiyi

dedi. ■
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Söz konusu projenin amacı; kırsal

belirlenmiş, 3 Ekim 2016 pazartesi

alanlarda kalkınmalarına yardımcı

kalkınma çalışmalarına ve kadın

günü bu eğitimlere başlanmıştır. Diğer

olup aile ve ülke ekonomisine yarar

girişimciliğine katkı sağlayarak,

yandan üretim tesisi için gerekli yer

sağlar hale geleceğiz. Bölgenin

kadınların tarımsal, ekonomik ve

tutulmuş, onarım işlemleri başlamış ve

kalkınmasını arttırdığımız gibi çevre

sosyal alanlarda kalkınmalarına

üretim için gerekli olan ekipmanların

köylerle olan sosyo-ekonomik farkı

yardımcı olmak, böylece aile ve ülke

siparişleri verilmiştir.

kapatmış olacağız. Projenin bir

ekonomisine yarar sağlamak, bölgenin

Şeker Pancarına
Kadın Eli:

PANPEK
38

Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi, Polatlı Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kadın Eğitim ve
İstihdam Derneği, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi
ve Açkar Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin de ortak olduğu “Pancar İle
İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme” isimli
proje çalışmalarını başlattı.

sosyal sorumluluk projesi olması

kalkınmasını artırmak ve çevre

Proje Koordinatörü Başkent

nedeniyle özellikle toprağı olmayan

köylerle olan sosyo-ekonomik farkın

Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve

yoksul ve dezavantajlı kadınlara

kapatılmasıdır.

Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO)

öncelik verilecek. Bizler bir kooperatif

Yöneticisi Arzu Fırlarer proje ile ilgili

oluşturacağız. Bu nedenle kadınların

PANPEK Projesi, Ankara Kalkınma

olarak; “Projemiz 1 Temmuz 2016

çalışma yasası gereği 18 yaş üstü

Ajansı Mali Destek Programı

tarihinde başladı. Ankara Kalkınma

ve en az okuryazar olması, çalışma

kapsamında desteklenmektedir. Bu

Ajansı tarafından destekleniyor. Biz

hayatına atılacakları ve kooperatif

bağlamda, Ankara’nın Polatlı ilçesine

Ankara Kalkınma Ajansı’nın vermiş

veya başka tüzel bir kişiliği olacak

bağlı seçilmiş köy ve mahallerde

olduğu hibe desteği ile birlikte kadın

bir işletme kurabilmesi ve bunları

tarıma dayalı bir üründen katma değer

girişimciliğini geliştirmek istedik.

yapabilmeleri için de ciddi bir eğitim

yaratacak yeni bir ürünün – Pancar

Girişimci kadınlarımızla birlikte

sürecinden geçilecek. Yaklaşık bir

Pekmezinin – geliştirilmesi ve kırsalda

Polatlı’ya ait ürünleri tüm Türkiye’ye

yıl sürecek eğitimlerimiz olacak. Bu

yaşayan kadınların girişimciliklerinin

tanıtmak amacıyla bu projede yer

süreç içerisinde kurulan atölyelerdeki

desteklenmesine, kooperatifçilik

alıyoruz. Projenin çıkış noktası şeker

makineleri kullanmaya kadar her şey

anlayışının geliştirilmesi yoluyla

pancarı. Polatlı denildiğinde olmazsa

öğrenilecek dedi. ■

ekonomik ve toplumsal hayata

olmazımız şeker pancarı. Dolayısıyla

entegre olmalarına ve gelirden

bizim en önemli ürün kaynağımız

pay almalarının sağlanmasına

şeker pancarı ve bizler bundan bir

katkı sağlamaktadır. Bu amaç ve

pekmez üretmeyi hedefliyoruz. Bu

hedefler doğrultusunda toplumsal

sadece pekmezle kalmayıp pek çok

cinsiyet, kooperatifçilik ve girişimcilik

yan ürünleri de ortaya koyacağımız

eğitimlerine katılacak ve üretim

bir uygulama olacak. Kadınların

tesisinde çalışacak kadınlar

tarımsal, ekonomik ve sosyal

“Projemiz ile
ilgili detayları

www.panpek.com
adresinden takip
edebilirsiniz.”
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Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Merkezi
İlk Faaliyetini Gerçekleştirdi

Otizm
Ahşaba Yeniden Can Veriyor
Otizm Vakfı ve Başkent Üniversitesi

hedeflenmekte. Bu nedenle, söz

imkanı vererek öncelikle Ankara

ortaklığında hazırlanan, yürütülen ve

konusu Vakıf merkezinde bir ahşap

bölgesi olmak üzere Türkiye’deki tüm

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından

atölyesi kurulması ve Başkent

otistik bireylere örnek bir merkez

kabul edilerek finansal destek

Üniversitesi’nin uzman eğitmenleri

olmak projenin özel amaçlarındandır.

Başkent Üniversitesi ve Ankara

sağlanan “Otizm, Ahşaba Yeniden

Başkent Üniversitesi GSTMF Dekanı

Ayrıca bu bireylere sahip ebeveynlerin

Kalkınma Ajansı araesında imzalanan

Can Veriyor” Projesi 1 Temmuz

Prof. Dr. Adnan Tepecik, GSTMF

de içinde bulundukları yaşam

sözleşmeyle “Başkent Üniversitesi

2016 tarihi itibariyle başladı. Bir

Uzm. Sibel Aktaş, GSTMF Öğr. Gör.

standartlarını arttırmaya destek

Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Merkezi

yıl sürecek projenin amacı üretken

Ferhat Dorkip ve Bilgi, İnovasyon

olunarak, çocuklarının geleceğine

İlk Faaliyetini Gerçekleştiriyor”

bireyler yetiştirerek, tüketilebilen ve

ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO)

yönelik bir umut vermek projenin

isimli proje kapsamında üniversite

katma değeri olan ürünler ile çalışma

Yöneticisi Öğr. Gör. Arzu Fırlarer ile

özel amaçlarından. Yurt içi ve dışında

akademik ve idari personeli katılımıyla

hayatının içinde yer alabilmelerini

çocuklara ahşap oyuncak ve özel

tanıtımlar ile bu konudaki farkındalığın

yaratıcı endüstriler kavramı ve bu

sağlamak.

eğitim materyalleri yapımı eğitimi

arttırılması, sürdürülebilir atölye

kavramın Türkiye’nin ekonomik

verilmesi planlanmaktalar. Bu proje

çalışmaları ile eğitim ve iş imkanlarının

kalkınmasıyla ilişkisi konusunda eğitim

Otizm Vakfı, 2010 yılı sonunda,

sonunda otistik bireylerin ve ailelerin

geliştirilmesi de özel hedefler arasında

programı düzenlendi. 8-17 Ağustos

otistik bireylere daha kaliteli ve uzun

yaşama tutunarak, sosyal çevre ile

yer almakta. Bu kapsamda otistik

2016 tarihlerinde İletişim Fakültesi

süreli eğitim-öğretim görmelerini,

daha uyumlu bir yaşam sürmeleri

bireylere yönelik ürünler yaratılarak

Stüdyosu’nda gerçekleştirilen

yaşamlarını kazanabilecekleri bir

ve bu çocukların meslek edinmeleri

patent alınması sektöre sağlanacak

eğitimde; yenilikçilik ve inovasyon

meslek edinebilmelerini, üretime

hedeflenmekte.

katkı anlamında çok önemli

kapasitesiyle oluşturulan teknik

katılmalarını, bakımlarını ve

olduğuna inanılmaktadır.

barınmalarını sağlayacak bir merkez

Günümüzde bu tür özel eğitim

olarak kuruldu. Bu kapsamda, “Otizm,

gerektiren bireylere bir iş ve meslek

Ahşaba Yeniden Can Veriyor” adlı

kazandırmak, onları ekonomik

projesi ile Vakıf bünyesinde ve/veya

açıdan bağımsız hale getirmek özel

Ankara ili çevresinde yaşamakta

eğitim alanının önemli amaçlarından

olan otistik bireylerin ailelerine

biridir. Bu amaçla ülkemiz koşullarına

ulaşarak, öğrenme seviyeleri uygun

bakıldığında zihinsel yetersizliğe sahip

olan çocukların meslek edinmesine

bireylere iş ve meslek kazandırmaya

yönelik faaliyetlere destek olmayı

yönelik, ahşap oyuncak yapımı eğitim
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Otizm, Ahşaba
Yeniden Can
Veriyor Projesi
1 Temmuz 2016
tarihi itibariyle
başladı.

ürünlerin yaratıcı endüstrilerdeki
yenilikleri, farklı fikirleri, estetik ve
tasarım unsurlarını kullanarak kültürel
birer deneyime dönüştürmenin
yöntemleri, bu alanda Avrupa Birliği
bünyesinde yapılan benzer çalışmalar
incelendi. Başkent Üniversitesi Bilgi,
İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
Yöneticisi Arzu Fırlarer eğitimle ilgili
olarak; “Küresel ekonomik gelişmeler

ışığında kültür ve

ortaya konmuştur. Bu bağlamda

sanatın yenilikçilik

yaratıcı emek ve prekarya kavramları

ile kesiştiği noktayı

ile güncel istihdam trendlerinin

oluşturan Yaratıcı ve

öğrencilerin karşılaşacakları çalışma

Kültürel Endüstriler

yaşamı koşullarına etkilerine

kavramı Türkiye’de

değinilmiştir. Başkent Üniversitesi

yükseköğretimi

özelinde öğrencilerin yaratıcı ve

dönüştüren

yenilikçi kapasitelerini artıracak;

pratiklere doğrudan

güncel ekonomik trendlere uygun

etki etme potansiyeli

olarak kendilerini geliştirmelerini

taşır. Bu bağlamda

sağlayacak ve sürekli gelişme

yaratıcılık ve yenilik

bilinci kazandıracak resmi ve gayrı

kavramlarının

resmi öğrenme etkinlikleri üzerine

disiplinlerarası

katılımcıların görüş ve önerileri

çalışmalarda ve

alınmıştır.Yaratıcılık ve yenilik

öğrencilerin kariyer

kavramları üzerine Türkiye’deki

gelişimleri ile

literatüre katkı sağlamak amacıyla

ilişkili uygulamalı

muhtemel araştırma modelleri

etkinliklerde ele

tartışılmıştır. Yurt dışında yapılan

alınmasının Başkent Üniversitesi’nin

örnek araştırmalar, kurulan benzer

üçüncü nesil üniversite olma hedefiyle

merkezlerin bilimsel faaliyetleri ve

uyumlu olduğu düşünülmektedir.

alanda öne çıkan yayınlar sunulmuştur.

Bu amaca uygun olarak Ankara

Bu bilgiler ve katılımcıların akademik

Kalkınma Ajansı desteği ile

birikimleri ışığında yapılabilecek

gerçekleştirilen çalıştayda Yaratıcı

özgün araştırma modelleri tartışılmış,

ve Kültürel Endüstriler düşüncesinin

somut araştırma projeleri geliştirmek

kuramsal temeli ve tarihsel gelişimi

üzere katılımcıların gönüllü

anlatılmış; katılımcıların Başkent

etkileşimiyle birden fazla taslak

Üniversitesindeki deneyimleri

çalışma grubu belirlenmiştir” dedi.

ışığında bu kavramı kendi bilimsel

Eğitim programı sonucunda Başkent

disiplinleri ile ilişkilendirdikleri

Üniversitesi’nde Yaratıcı ve Kültür

fikir tartışması gerçekleştirilmiştir.

Endüstrileri alanında nasıl bir

Böylece kuramsal bilginin Başkent

uygulama yapılacağı konusunda

Üniversitesi bağlamında pratik

taslak bir model oluşturularak,

uygulamalara dönüştürülmesi

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür

üzerine akademik ve idari personelin

Endüstrileri Araştırma ve Uygulama

nitelikli katılımları sağlanmıştır.

Merkezi model taslağının katılımcı

Yaratıcılık kavramının teknolojik

yaklaşım ve disiplinlerarası etkileşim

alandaki sonuç odaklı yenilikleri

ile hazırlanması sayesinde ele alınan

aşan bir bağlamda değerlendirilmesi

kavramsal yapının doğasına uygun

sayesinde yükseköğretim alanında

bir yöntemle verimli bir işbirliği süreci

zengin ve faydalı işbirliği zemini

başlatıldı. ■

oluşturulabileceği üzerine görüşler
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Milli Takım Başkent’te
“Şah-Mat” Dedi

BEDAM

Beyin Gücünü Ateşliyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Buna yönelik

inceletmek ve çocukların zekasal

seçmeli ders olarak müfredata giren

söz konusu ihtiyacın giderilmesine

gelişimine oyun aracılığıyla katkı

Akıl Oyunları Dersi, çocukların oyun

katkı sağlamak amacıyla Başkent

sağlanması için gerekli donanımı

oynayarak zekasal gelişimine katkı

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık

vermektir. Eğitimde, Sudoku

sağlanmayı amaçlıyor. Çocuklar oyun

Hizmetleri Merkezi tarafından “Akıl

türevleri, go, satranç ve ödül almış

oynarlarken aynı zamanda zekasal

Oyunları Eğitici Eğitimi” programı

sayısal ve sözel zekanın gelişimine

gelişim göstermektedir. Dünya

düzenlendi. BEDAM’ın organize ettiği

yönelik kutu oyunları eğitimleri

da yapılan çalışmalar akıl oyunları

programın eğitmeni Aylin İbişoğlu “Bu

verilmektedir. Eğitim Milli Eğitim

oynayan çocuklarda gözle görülür

eğitimde temel amaç, öğretmenlere

Bakanlığı müfredatına uygun olarak

gelişimlerin olduğunu gösteriyor. Akıl

bu dersin içeriğini aktarmak, dünyanın

gerçekleştirilmektedir” dedi.

oyunlarının ders olarak belirlenmesi ile

farklı ülkelerinde ödül kazanmış

birlikte bu eğitimi verecek öğretmen

oyunları göstermek, zeka kavramı

Başkent Üniversitesi Eğitim ve

Seçer, FM Serkan Yeke, FM Yasin Emrah

aileleri Başkent Üniversitesi’nin yurt

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi’nin

Yağız, FM Faruk Keler, WIM Nilüfer

tesisinde konakladılar.

koordinatörlüğünde 2016 Türkiye

Çınar Çorlulu, WFM Emine Yanık, Doğa

Küçükler II. Ulusal Takım Havuzu Genel

Cihan Göksel, Engin Yaşar Işık, Metin

Kampı ve 2016 Türkiye Yıldızlar II. Ulusal

Alper, Mehmet Erdem Kayar, Aydın

Takım Havuzu Genel Kampı 06-13

Duman, Necmettin Korkmaz, Erman

Ağustos 2016 tarihleri arasında Başkent

Gülten, İbrahim Tofan, Cemil Yener ve

Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde

Büşra Arığ görev aldılar. 25 farklı ilden

gerçekleştirildi. Küçükler ve Yıldızlar

120 milli sporcunun katıldığı kampta,

kampında sporcular, kendilerine özel

sporcular kamp yaptıkları süre içinde

hazırlanan dersliklerde günde 6 saat

günlerine Başkent Üniversitesi’nin

eğitim aldılar. Kampta; Küçükler

spor tesislerinde düzenlenen yoga ve

Kategorisinin Başantrenörü IM

pilates seanslarıyla başladılar. Ulusal

Yakup Erturan,Yıldızlar Kategorisi’nin

ve uluslararası turnuvalara hazırlanan

Başantrenörü Onur Kınsız ile birlikte

sporcular eğitimlerden artan zamanlarda

GM Georg Mohr, GM Nidjat Mammadov,

ise Başkent Üniversitesi’nin tüm sosyal

GM Merab Gagunashvili, IM Vladimir

imkanlarından yararlanabilme şansı

Grabinsky, IM Hasan Kılıçaslan, FM Ata

buldular. Kampa katılan sporcular ve

Bir öğrenme aracı olan satrancın olaylar
karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi
sağladığını ifade eden genç sporcular
yaşıtlarına bu spor dalı ile ilgilenmeleri
için çağrıda bulundular. Başkent
Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM) Müdürü
Prof. Dr. Ali Halıcı ise federasyonla olan
çalışmaların önümüzdeki günlerde
devam edeceğini belirterek Başkent
Üniversitesi olarak satranç sporunun
gelişimine büyük önem verdiklerinin
altını çizdi.

2016 Türkiye Küçükler III. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı 05-09 Ekim 2016 tarihleri arasında, 2016 Türkiye Yıldızlar III. Ulusal
Takım Havuzu Genel Kampı ise 12-16 Ekim 2016 tarihleri arasında BEDAM koordinatörlüğünde Başkent Üniversitesi Ankara
Kızılcahamam Patalya Otel’de gerçekleştirildi. ■

Zeka oyunları, herhangi bir alanda bilgi gerektirmeyen, mantıklı düşünme ve problem çözme başlığı altında
özetlenebilecek bilişsel becerilere dayanan ve bu becerileri geliştiren oyunlardır. Zeka oyunları tarihi, insanlık
tarihi kadar eskidir. Eski Mısır dönemi matematikçilerin akıl oyunlarıyla ilgili çalışmaları ve problemleri müzelerde
sergilenen yazmalarda görülmüştür. Zeka oyunlarının bir çoğu Çin, Hindistan gibi Doğu bilgelerinin ortaya
çıkardığı ve zamanla tüm Dünya’ya yayılmış oyunlardır. Bugüne kadar yapılan tarihi araştırmalar sonucu bulunan
en eski zeka oyunları Sümerlere ait “Ur Oyunu” ile Mısır kökenli “Senet” ve “Mehen” oyunları olmuştur. ■
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Kariyer
Yolculuğu
Devam Ediyor

Sosyal
Medyanın
Kariyere
Etkisi
Başkent Üniversitesi Kariyer

belirleyebilmektedir. Öğrencilerimizi

etkin bir iletişim için sosyal medyanın

Yönlendirme Merkezi öğrencilerin

bu konuda bilgilendirmek ve bilinç

önemine dikkat çeken Yüce; “Sosyal

gelecek planlarına yardımcı olabilmek

seviyelerini yükseltmek amacıyla

medyada kişisel ve profesyonel

için bir etkinlik düzenledi. Başkent

böyle bir etkinliğin gerekli olduğuna

network oluşturulmalı ve sorumlu

Üniversitesi Kariyer Yönlendirme

karar verdik” dedi.

paylaşımlar yapılmalıdır” dedi.

Kariyer Yolculuğum’da Başkentli

için faydalı olabilecek bilgiler ve

türlü iletişim sağlanabiliyor” dedi.

mezunlar öğrenci arkadaşları ile

ipuçları veriyorlar. Rekabetin hızla

Başkent Üniversitesi Kariyer

Erol Yücel öğrencilere:

buluşup, kendi kariyer basamaklarını,

arttığı bir çağda öğrencilerimizi

Yönlendirme Merkezi Koordinatörü

mezun olmadan çalışma ortamları

Özge Yalçın Demiran ise, Kariyer

Merkezi Koordinatörü Özge Yalçın
Demiran; son yıllarda sosyal

Akademik Değerlendirme

Başkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi her yıl olduğu
gibi bu yıl da öğrencileri meslek hayatına, mezunlarıyla hazırlıyor.

medya kullanımının artan bir ivme

Koordinatörlüğü Danışmanı Erol Yüce

“ Zamanınızı iyi yönetin. Kendi

tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

gösterdiğini ve sosyal medya

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

markanızı yaratın. Bilişim

Kariyer Yolcuğum hakkında Başkent

ve karşılaşabilecekleri durumlarla

Yolculuğu söyleşilerinin hem

şimdiden tanıştırmış oluyoruz. Meslek

öğrencilerin gelecek iş yaşamlarında

kullanıcıları ararsında bir bağ

Konferans Salonu’nda öğrencilerle

okuryazarlığınızı artırın. Özgün

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

oluştuğunu belirterek; “Bu bağlar

bir araya gelerek “Sosyal Medyanın

yaklaşımlar geliştirin ve mutlaka çok

Dr. Nermin Özgülbaş; “Kariyer

hayatındaki iyiyi ve kötüyü birebir işin

bir öngörü oluşturmalarını sağladığını

içinden gelen birinden öğreniyorlar.

hem de mezunların Başkent

sosyal medya kullanıcısının iş hayatına

Kariyere Etkisi” başlığı altında bir

iyi İngilizce öğrenin” önerilerinde

Yolculuğuma davet edilen bölüm

doğrudan etki etmekte ve kariyerini

söyleşi yaptı. Yeni bir dünya, daha

bulundu.

mezunlarımız halen aynı bölümde

Üstelik bu biri öğrencilerimizin

Üniversitesi ile bağlarını pekiştirdiğini

okumakta olan öğrencilerimize, hem

oturdukları aynı sıralardan mezun

belirtti. ■

okurken hem de mezuniyet sonrası

olmuş abla ve ağabeyleri olunca her

• Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları 22 Kasım 2016

• Hukuk Fakültesi Mezunları 8 Mart 2017

• Eğitim Fakültesi Mezunları 29 Kasım 2016

• Tıp Fakültesi Mezunları 15 Mart 2017

• Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları 7 Aralık 2016

• Gstmf Mezunları 18 Nisan 2017

• Ticari Bilimler Fakültesi Mezunları 14 Aralık 2016

• Sosyal Bilimler Myo Mezunları 25 Nisan 2017

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları 21 Aralık 2016

• Sağlık Hizmetleri Myo Mezunları 25 Nisan 2017

• İibf Mezunları 28 Aralık 2016

• Kazan Myo 3 Mayıs 2017

• Mühendislik Fakültesi Mezunları 28 Şubat 2017

• Teknik Bilimler Myo 3 Mayıs 2017

• İletişim Fakültesi Mezunları 2 Mart 2017
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Ütopya’nın Kanatları
bak
hatırımda hala
eskilerden aklımda kalan
o arkadaki sessiz alan…
güneşin dallar arasından süzülüp yüzümüze
vurduğu
yahut
kar tanesinin elimize konduğu,
güvercin kanatlarına takılmış bir ütopya…
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Prof. Dr. Mehmet Haberal:
“Başkent Üniversitesi’nin her
köşesi heykellerle donatılacak”

Mermerden
Sanata
48

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar,

verdiğimiz değer her geçen gün

Sempozyum sonunda ortaya çıkan

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

daha fazla artıyor. Sadece heykel

sanatsal temalar izleyenleri etkiledi.

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü

değil. Gerek resim gerek müzik olmak

Sempozyumun kapanış töreninde

19 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında

üzere birçok sanat alanında Başkent

Başkent Üniversitesi Kurucusu

Birinci Uluslararası Taş Heykel

Üniversitesi önderliğini sürdürüyor”

Prof. Dr. Mehmet Haberal eser

Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

dedi. Sempozyumun açılışında ilk

sahibi heykeltıraşlara plaket ve

Sempozyumun açılış konuşmasını

çekici, Başkent Üniversitesi Rektörü

teşekkür belgelerini verirken sanatın

yapan Başkent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Haberal vurdu.

önemine vurgu yaparak; “Başkent

Prof. Dr. Ali Haberal; “Başkent

Sempozyum kapsamında; aralarında

Üniversitesi’nin her köşesi heykellerle

Üniversitesi olarak Birinci Taş

Gürcü ve İspanyol sanatçıların da

donatılacak” dedi.

Heykel Sempozyumu’na ev sahipliği

yer aldığı yedi heykeltraş mermer

yapıyoruz. Üniversite olarak sanata

blokları sanat eserlerine dönüştürdüler.
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Dur Bir Bak!

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi 3 Ekim’de “Dur Bir Bak!” isimli
sergiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerinden bir araya gelmiş sanatsever
üniversite öğrencisi gençlerin çalışmalarını
tanıtmak amacıyla Galeri Başkent’te açılan

Fotoğraf: Hasan Eren Çalışkan

sergide birçok eser sanatseverlerle buluştu. ■

Bebekler İçin Konforlu Tasarım
Adnan Tepecik; “Çalışmamda yer
alan uzatma koltuk ileri çekilmekte ve
mekanik bir sistem sayesinde, uzatılan
kısım sabit koltuk seviyesine çıkarak
arada ek yaratmamaktadır. Yaptığım
çalışmada ek kısım koltuğun ana
parçası halinde ve organik bütünlük
Başkent Üniversitesi, Bilgi İnnovasyon

fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan

Teknoloji ve Transfer Ofisi (BİTTO)

Tepecik tarafından bebeklerin uzun

tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne

yolculuklarda annelerinin yanında,

kaydı yaptırılan “Bebekler İçin Otobüs

rahatça yatıp uyuyabilmeleri için,

Koltuğu” bebeklerin konforlu ve

şehirlerarası otobüs yolcu koltuğuna

güvenli seyahat etmesine olanak

ek bir uygulama geliştirildi. Türk

sağlıyor. Başkent Üniversitesi

Patent Enstitüsü’ne kaydı yaptırılan

Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık

tasarım için GSTMF Dekanı Prof. Dr.

içinde tasarlanmıştır Kenarlarında
bulunan korumalar, çocuğun sağa
sola dönerken aşağıya düşmesini
önlemektedir. Çocuk yatırıldıktan sonra
korumaların kenarlarında bulunan
üçlü kuşak emniyet kemeriyle çocuk
bağlanır ve bir kaza anında veya ani
frenlerde koltuktan düşmez” dedi. ■

ÜSİMP 2016 Patent Fuarına Katıldık
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel
Sanatlar ve Tasarım Bölümü “Birinci
Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu”
sonrası heykel sevdalısı sanatçıların
eserleri Başkent Üniversitesi’nde
sergileniyor.
50

Başkent Üniversitesi kampüs alanı içine
yerleştirilen heykeller görenleri bir anlığına
da olsa başka dünyalara götürüyor. Ya
ders arasında bahçeye inildiğinde ya da
arkadaşlarla sohbet halinde iken mermer
taşlar canlanıp üstüne yontulan heykelin
hikayesini anlatıyor görenlere. ■

Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon

amacıyla gerçekleştirilen fuarda

değerlendirildiği panel ve görüşme

ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO,

Başkent Üniversitesi buluşçularının

seanslarında Başkent Üniversitesi

8-9 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da

patent ve diğer fikri mülkiyet haklarını

ev sahipliğinde yürütülecek olan

düzenlenen Üniversite Sanayi İşbirliği

içeren çalışmaları tanıtıldı. Katılımcı 19

ÜSİMP IX. Ulusal Kongresine (16-

Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2016

teknoloji transfer ofisi ve 100’den fazla

17 Mayıs 2017) katılım konusunda

Patent Fuarına katıldı. Teknoloji

şirket ile karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı

teknoloji transfer ofisleri; sağlık alanı

Transfer Ofisleri’nin (TTO) teknoloji

ve sunulan 125 buluş konusundaki

başta olmak üzere buluş sahipleri

portföylerini, sektör temsilcilerine

çalışmalar incelendi. Akademik

ve girişimciler ile ÜSİMP yönetim

ve yatırımcılara tanıtım süreçlerinde

araştırmalar ve bilimsel projelerin fikri

kurulu üyeleri ile ikili görüşmeler

destek olmak, sinerji ortamı yaratmak

sınai mülkiyet haklarına ve sonucunda

gerçekleştirildi.

ve üniversite ile yatırımcıların tek

ekonomik değere dönüştürülmesi

bir noktada buluşmasını sağlamak

yolunda önemli işbirliği imkânlarının
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Prof. Dr. H. Nejat Basım:

“Hiçbirimiz hepimiz kadar zeki,
yaratıcı ve etkili olamayız”

Ortak Aklı Egemen Kılmak

bir mesele. Birbirini destekleyecek

Tabii ki zorunluluk değil. Bazı görevler

biçimde farklı uzmanlıkların, farklı

bireysel çalışmayla daha etkili

yeteneklerin ve farklı anlayışların

sonuçlar verebilir ancak karmaşık

bir araya getirilmesi başarı şansını

konularda ortak aklı egemen kılmak

artırıyor. Bu noktada ekip üyeliği

yani sinerjik etki yaratmak önemli

tipolojilerine de dikkat çekmeliyim.

avantajlar sunuyor. Bu çerçevede,

İnsanların ekip çalışmasında

ekip olarak çalışma, karmaşık ve

sergiledikleri tarzlar farklı olabiliyor.

hata yapma olasılığının yüksek

Örneğin, bazı üyeler konuları analitik

Ekiplerin Odaklandığı Temel
Nokta İş Başarımı

olduğu işlerin daha kısa zamanda

olarak ele alırken; bazıları olaylara,

ve daha iyi biçimde yapılmasını

olgulara farklı perspektiften bakma

Birlikte çalışarak iş başarımı ekiplerin

sağlıyor. Ayrıca, çalışanlar, kendi

eğiliminde oluyor. Yine bazı üyeler

odaklandığı temel nokta. Bu

katkılarıyla oluşan karar ve plânların

sosyal eğilimleri ile grup bağlılığını

çerçevede ekipleri, ortak hedeflere

uygulanmasında daha hassas, titiz

güçlendirirken; bazıları eyleme

adanmış, belirli becerilere sahip,

ve istekli oluyorlar. Bu noktalardan

geçme, işi halletme konusunda yüksek

görevlerini yaparken birbirine

hareketle örgütlerde iş ekipleri,

derecede istekli olabiliyor. Bu farklı

güvenen ve bu sayede yüksek kalitede

sorun çözme ekipleri, proje ekipleri

tarzlar bir arada ve karşılıklı güven

ürün veren insan topluluğu olarak

ve sanal ekipler gibi yapılanmaları

içinde olduğunda ekip başarısı yüksek

tanımlayabiliriz.

görebiliyoruz. Ekip tasarımı çok kritik

noktalara ulaşabiliyor.

Ekip çalışması günümüz
örgütlerinin adeta kaçınılmaz
uygulamalarından biri oluyor.
Etkili ekip çalışmasının temel
dinamiklerini Örgütsel Davranış
alanında çalışmalar yapan İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. H. Nejat Basım anlattı:
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Ekip Çalışmasında Sinerjik
Enerji Önemlidir

oluşturabiliyor. Örneğin, tepki alma

alan bilgisi gerekse davranışsal

korkusuyla grup düşüncesine uyma

nitelikleriyle etkili ekip çalışmasının

Ekiplerde yer alan kişilerin sinerji

davranışı, başkalarının yargı, tutum

temel unsuru olmaktadır.

yaratma eğilimli olmaları da çok

ve fikirlerinin etkisi altında kalma bu

önemli. Bu bir kişilik özelliği olarak

türden davranışlar arasında. Bunların

Ekip çalışması, gereken özen ve ilgi

ekip başarısında rol oynuyor.

yanında kişilerin, ekibin üyesi olarak

gösterilmediğinde, üyelerin hevesini

Örneğin sinerji eğilimi yüksek

harcadıkları çabanın, tek başına

kıran, özgün düşünceyi ve yaratıcılığı

bireyler çözüme ve sonuca yönelik

olduklarında harcadıkları çabadan

engelleyen, üretme yerine çatışma

davranışlar sergileyerek engelleri

daha az olması anlamına gelen sosyal

eğilimi yaratarak zaman ve kaynak

“aşılacak ögeler” olarak görürler;

kaytarma da etkili ekip çalışmasını

israfına neden olan bir süreç olurken;

umutsuzluğa düşmeme ve başkalarını

engelleyen bir eğilim.

iyi tasarlanıp etkili yönetildiğinde ise

görüşlerini hesaba katma eğilimleriyle

üyelerin tek başlarına yapacaklarından
daha başarılı çalışmalar ortaya

yönelme, umutsuzluk ve karamsarlık

Hiçbirimizin Hepimiz Kadar
Zeki, Yaratıcı Ve Etkili
Olamayız

eğilimindedirler.

Ekiplerde üyeler birbirlerini

Hiçbirimizin hepimiz kadar zeki,

dinlemeli ve tartışmalar yeterli

yaratıcı ve etkili olamayacağımız

Daha önce de ifade etmeye

düzeyde olmalıdır. Bu süreçte fikir

düşüncesi, etkili ekip çalışmasının

çalıştığım gibi önemli olan sinerji

ayrılıkları, fikir çatışmaları da normal

temel mantığını ve dayanağını

etkisi. Sinerjik etki yaratılamıyorsa

karşılanmalı ve bir müzakere kültürü

oluşturmaktadır. ■

ekip çalışmasının bir anlamı yok.

geliştirilmelidir. Gelinen bu noktada

İşte bu noktada bazı davranışsal

ekiplerde liderliğin önemini de

konular etkili ekip çalışmasına engel

vurgulamak isterim. Liderler gerek

öne çıkarlar. Sinerji eğilimi düşük
olanlar ise güçlüklere, sorunlara

koymalarını sağlamaktadır.
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BÜGEV: Afiyet Olsun
Başkent Üniversitesi Kampüsü

Yenilikçi ve uzman kadromuz gelen

alanlarında işletme yönetimi

yanı sıra fiziksel, kimyasal ve

içindeki BÜGEV hem öğrenci hem

talepler doğrultusunda çalışmalarını

deneyimine sahiptir. Tüm çalışanları

mikrobiyolojik riskler belirlenerek

çalışanlara, birbirinden farklı menüler,

yaparak yeni menüleri beğeniye

ile daha yetkin ve yeteneklerini en üst

gerekli tedbirler alınmaktadır. Gıda,

alternatif tatlar ve bunların keyifle

sunmaktadır. Yemek üretimimiz

seviyede kullanabilen kişiler haline

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

yenebileceği güzel - şık mekanları

60 kişilik bir kadroyla yapılmakta

gelmeleri için ekip çalışması ile kalite

tarafından 5996 sayılı Veteriner

ile bu soruyu sordurtuyor. Her şey

olup, kampüs genelinde hizmetimizi

düzeyini üst seviyelere yükseltme

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

güzel, her şey lezzetli ve sağlıklı

toplam 150 kişiden oluşan kadromuz

gayretindedir. Çalışanların tamamının

Kanunu kapsamında üretim ve satış

üstelik sıcacık ortamlarda sunulduğu

ile vermekteyiz. BÜGEV’de menüleri

hijyen belgesi olup, hizmet içi eğitimleri

alanlarımızın, gıda güvenliği, personel

için öğrenci ve çalışanlar en çok bu

sağlık - hijyen ve lezzet oluşturuyor

ve İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri

hijyeni, alet ekipman hijyeni, işyeri

sorunun cevabında zorluk çekiyorlar.

BÜGEV İktisadi İşletmesi, kampüs

ile hijyen eğitimleri düzenli olarak

hijyeni, taşıma ve depolama ile eğitim

Bu sorunun cevabını BÜGEV

bünyesinde 10.000 kişiye hizmet

verilmektedir. Tecrübeli ve yeniliğe açık

konularında düzenli olarak kontrolleri

İktisadi İşletmeleri Yöneticisi Aytül

verebilecek kapasiteye sahiptir.

kadromuz ile beslenme ilkelerine ve

yapılmaktadır. Kurumlarımız depo,

Bakkaloğlu’na sorduk:

Menülerimiz alakart ve tabldot olarak

gıda mevzuatına uygun olmanın yanı

perakende, toplu tüketim işletmeleri,

hazırlanmaktadır. İdari kadroya 4

sıra damak tadına da önem vermeyi

gıda satış ve diğer perakende faaliyet

BÜGEV’de Menüleri Sağlık Hijyen ve Lezzet Oluşturuyor

çeşitten oluşan tabldot yemeği,

prensip edinerek, kaliteli malzeme,

gösteren işletmeler konusunda İlçe

öğrenciye 9 çeşitten oluşan seçmeli

hijyenik üretim, lezzetli ürünler,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Menüler hazırlanırken, öncelikle

tabldot menü, akademik çalışanlara 12

zamanında sunum ve servis anlayışı

işletme kayıt belgesi’ne sahiptir. Tüm

mevsimine uygun ürün grupları

çeşitten oluşan öğle yemeği hizmeti

ile müşteri memnuniyetini artırmayı

gıda maddeleri ve sarf malzemelerinin,

değerlendirilir, yemeklerin tat, renk

verilmektedir. Ayrıca tüm kampüs

ve içinde bulunduğumuz topluma ve

özenle toptan alım stratejisi ile temin

ve besin değerleri uyumu göz önünde

çalışan ve öğrencileri için alternatif

çevreye özenli bir kuruluş olarak var

edildiği firmamızda üretimimiz

bulundurularak menüler planlanır.

alakart kafe hizmetleri sunulmaktadır.

olan iş hacmini sürekli geliştirmeyi

ve ürünlerimizin ilk giren ilk çıkar

Yemek menüleri planlanırken öğrenci,

BÜGEV İktisadi İşletmesi, hazır

hedeflemekteyiz.

(FiFO) prensibiyle gıda mühendisi ve

çalışan ve akademisyenlerimizin talep

yemek, unlu mamuller ve pasta

ve önerileri, bizleri farklı lezzet ve

üretimi, kafe-restoran hizmetleri,

Gıda güvenirliği açısından, üretimimizin

tat konusunda yönlendirmektedir.

etkinlik organizasyonları ve catering

her aşamasında hijyen standartlarının
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uzman kadromuz tarafından kontrolü
sağlanmaktadır.
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Ne Yesek?
Nerede Yesek?
malzemenin birinci kalitede olması

firmaların üretim alanları, kullandıkları

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü içinde yer alan

(TSE Standartlarında), sevkiyat ve

hammadde grubu ürünler ve fiziki

Öncelikle ürün ve malzeme temin

mal kabul şartlarını yerine getirmesi

mekanları tarafımızca incelenerek alım

kafe ve restorantlar öğrenci ve çalışanlara birbirinden

edilecek firmanın işletmemiz kalite

şartı ile, son kullanma tarihleri ve

yapılmaktadır. BÜGEV ürün temininde

farklı lezzetleri birbirinden değişik mekanlarda

• Hukuk Izgara Pide Salonu

standartlarına uygun ürün ve

ambalaj kontrolleri yapılarak ürün ve

çok titiz davranmaktadır.

sunuyor. Alternatif yemek ve lezzetler kaliteli

malzeme bulundurması önem arz

malzeme temini gerçekleştirilmektedir.

• Hukuk Tabldot Salonu

etmektedir. Talep edilecek ürün ve

Dışarıdan alınan ürünler için, üretici

BÜGEV Ürün Temininde
Çok Titiz

sunumlar eşliğinde yemek severlerle buluşuyor.

■

• Hukuk Kafe

• Öğretim Görevlileri Restoran
• Parsy Kafe
• Sağlık Kafe
• Sağlık Tabldot Kafe
• Teras Kafe
• Kafe Point
• Livadi Kafe
• Kütüphane Kafe
• Yurt Kafe
• Yurt Tabldot Salonu

56

57

Başkent Üniversitesi Bülteni | Sayı 4

baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi
Genel Sekreter Yardımcısı

Dursun Şenel:

“Büyük bir kampüs alanına
sahibiz. Kampüsümüze
günlük araç giriş-çıkış
sayımız 6000 civarındadır.
Öğrenciler park alanı
konusunda sıkıntı
duyduklarını belirtiyorlar
ama konservatuvar
binamızın yan tarafına
yeni yaptığımız otopark
çoğunlukla boş duruyor.
Öğrencilerimiz ve
çalışanlar bu alana
da araçlarını kolay ve
güvenli bir şekilde park

Korkmayın!
Trafik Kurallarına Uyarak
Hiçbir Şey Kaybetmezsiniz
Kampüs trafik yönetimi ve denetimiyle

amacıyla uygulanacak esas ve usulleri

saattir. Kavşaklara yaklaşırken (30)

ilgili olarak Başkent Üniversitesi Genel

belirlenmiştir.Başkent Üniversitesi

km/saattir. Kampüs sınırlarımız içinde

Sekreteri Hayri Öztürk ile konuştuk.

kampüsünde “Yayaların Tartışmasız

kameralarla kontrol ve denetimi de

Dr. Öztürk; “Başkent Üniversitesi’nin

Geçiş Üstünlüğü” vardır. Araçların

yapılmaktadır” dedi.

kampüs alanı içerisinde trafik düzeninin

yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak

sağlanması ve trafik güvenliğini

durması ve geçmek isteyen yayalara

Başkent Üniversitesi Genel Sekreter

ilgilendiren konularda alınacak tedbirler

yol vermesi zorunludur. Kampüs içinde

Yardımcısı Dursun Şenel sürücülerin

ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu

hız kuralları hız sınırı levhalarımızda

güvenlik görevlilerinin uyarılarını

ve Karayolları Trafik Yönetmeliği

gösterildiği gibi olup yeni açılan ve

dikkate almak zorunda olduğunu

hükümleri doğrultusunda kampüs

3 no’lu giriş olarak adlandırılan yol

belirterek; “Çevreyi rahatsız edecek

içerisinde trafik düzenini temin etmek

boyunca (50) diğer yerlerde (30) km/

şekilde modife edilmiş, egzoz sistemi
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edebilirler”

arızalı olan, aşırı duman ve gürültü

kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri

ve idari personel otoparkına sadece

çıkartan araçlar yerleşkemize alınmaz.

halinde bir daha yerleşkeye araç ile

uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar

Yine aynı şekilde plakasız araçlarda

girmelerine izin verilmeyebilir. Polis

girebilir ve park edebilir. Otoparklarda

yerleşkemize alınmıyor. Kampüs

ve Jandarma tarafından herhangi bir

düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş

içinde alkollü araç kullanımı yasaktır.

nedenle ehliyetine el konulan kişilerin

ve ayrıca giriş-çıkış yönleri işaretlerle

Üniversite kampüsümüze özel araçları

yerleşke içinde araç kullanmasına izin

belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi

ile sürekli giriş yapacak öğrenci,

vermemekteyiz. Saat 24:00’ten sonra

ve bir aracın diğerinin hareketini

personel, mezun ve şirketlerin otopark

görevli veya zorunlu haller dışında

engellememesi için çizgilere ve

kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü

kampüse araç girişine müsaade

işaretlere uyulması zorunludur.

sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu

etmiyoruz” dedi.

Motosikletlerin araç otoparklarına park

alması zorunludur. Araç tanıtım pulu

edilmesi zorunludur. Park için ayrılan

taşımayan ancak misafir olarak gelen

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü

alanlar dışında, kaldırımlara ve yol

araçların üniversite girişinde “Misafir

içinde yer alan otopark alanları ve

kenarlarına park edilemez. Engelliler

Araç Kartı-Ziyaretçi Kartı” almaları ve

kullanımları hakkında ise Başkent

için ayrılmış park alanlarına; engelli

bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre

Üniversitesi Güvenlik Müdürü Recep

kişiler dışındaki kişilerin park etmesi

boyunca karşıdan görünecek şekilde

Çetin; “Otoparklar; akademik-idari

kesinlikle yasaktır” dedi. ■

taşımaları gerekmektedir. .Ziyaretçiler

personel otoparkı, öğrenci otoparkı

veya ticari araç sürücülerinin

şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik
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Unutmayın!
Uyulan
her trafik
kuralının
bir nedeni,
uyulmayanın
da bir bedeli
vardır
60

baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi kampüsü içinde;
Hız sınırını aşmak (8) puan,
Engellilere ayrılan yerlere park etmek (4) puan,
Ters yönde seyretmek (8) puan,
Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek (8) puan,
Tehlikeli şekilde araç kullanmak (8) puan,
Park kuralı ihlalleri (4)puan,
Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak (4) puan,
Emniyet kemeri veya kask takmamak (3) puan,
Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak (3) puan,
Yasal belgeleri bulundurmamak (3) puan,
Görevlilerin ikazlarına uymamak (8) puan,
Yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermek (8) puan,
Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak (4) puan,
Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak (4) puan,
Taşıt pulunu yapıştırmamak (4) puandır.

1. Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı (20) olan sürücünün araç tanıtım pulu (3) ay süreyle
iptal edilir. Bu süre içerisinde ceza alan kişi, araç sürücüsü olarak kampüsa alınmaz. Durum, araç sürücüsünün bağlı
bulunduğu Fakülte/Yüksekokul ve İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir.
2. İkinci kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu (1) yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç
sürücüsü olarak kampüsa alınmaz.
3. Üçüncü kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu Rektörlük kararı ile (3) yıldan az olmamak üzere iptal
edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampüsa alınmaz.
4. Belirtilen sürelerin sonunda yeniden araç tanıtım pulu almak üzere başvuran sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç
tanıtım pulu alabilir. Ancak üçüncü kez pulu iptal edilmiş olan sürücünün yeniden araç tanıtım pulu alabilmesi, Rektörlüğün
kararına bağlıdır.
5. Gerektiği hallerde; kişinin ceza puanına bakılmaksızın Rektörlük uygun görülecek bir süreyle, araç sürücüsü olarak kampüsa
alınmama cezası verebilir veya disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.
6. Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 12 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki
öğrenim yılı için sıfırdan başlar. (12 )puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar. (örneğin, bir önceki
öğrenim yılında toplam (15) hata puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına (3) hata puanla başlar.)
7. Sürücü belgesi olmayan sürücüler, Jandarma Trafik ekibine teslim edilir ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip kampüs
dışına çıkarılır.
Başkent Üniversitesi kampüs alanı içinde uygulanan trafik kuralları hakkında “Başkent Üniversitesi Web sitesi içinde Güvenlik
Müdürlüğü sayfasından” daha ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir. ■
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Öğrenci
Toplulukları
Tanıtım Fuarı
104.2 Radyo Başkent
Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür

zamanlarını değerlendirmelerini, yeni

toplulukları hakkında bilgi verdiler.

ve Spor Daire Başkanlığı Kültür

ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve

Özellikle yeni başlayan öğrencilerin

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki

eğlenme alışkanlıkları kazanmalarını,

yoğun ilgi gösterdiği fuarda,

sosyal amaçlı ve mesleki alanlarda

kültürel ve sanatsal faaliyetlere

öğrenciler, iletişim becerilerini

çalışmalar yapmak üzere kurulmuş

katılmalarını temin ve teşvik etmek

geliştirebilecekleri, sorumluluk

olan 80’nin üzerinde öğrenci

amacıyla kurulmuş olan toplulukların

alabilecekleri çeşitli topluluklara üye

topluluğu “Öğrenci Toplulukları

eski üyeleri, topluluklarına yeni üyeler

olarak üniversite hayatını daha renkli

Tanıtım Fuarı” nda bir araya geldi.

kazandırmak için çalıştılar. Topluluk

bir hale getirmiş oldular. ■

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş

üyeleri fuarı gezen arkadaşlarına

sanat gibi çeşitli konulara, haber

edecek programlar mevcuttur. Radyo

bünyesinde 2004 yılında kurulan,

bültenlerine, üniversitedeki

Topluluğu öğrencileri Yard. Doç. Dr.

FM 104. 2 frekansından ve internet

bilim ve sanat etkinliklerine,

Şükrü Künüçen danışmanlığında

üzerinden dinleyicisi ile buluşan

Türk ve dünya müziğinin seçkin

ve Öğr. Gör. Zeynep Işıl Işık Dursun

İletişim Fakültesi radyosu “Radyo

örnekleriyle hazırlanmış çeşitli müzik

koordinatörlüğünde yeni proje ve

Başkent” kurulduğu günden bu yana

programlarına yer verilmektedir.

etkinliklerle dinleyicileriyle buluşmaya

profesyonel yayıncılığın yanı sıra

Eğitim çalışmalarına büyük bir önem

hazırlanıyorlar. ■

geleceğin radyocularını yetiştirmeyi

verilen Radyo Başkent’te öğrencilere

hedefliyor.

radyo programcılığı, radyo tekniği,
doğru Türkçe kullanma, ses kurgusu

Öğrenci
Konseyi
Seçimi
Yapıldı

Başkent Üniversitesi 2016-2017
akademik yılı Öğrenci Konseyi seçimi
yapıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı
için, kapalı oylama usulüyle yapılan
Öğrenci Konseyi Başkanlık seçiminde;
Mühendislik Fakültesi öğrencisi
Bilgehan Açıkses Başkan, Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nden Meftun Yüksel
ise Başkan Yardımcılığı görevine
seçildi.
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Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

■

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

gibi konularda hizmet içi eğitim

Radyosu Radyo Başkent’in temel

kursları da verilmektedir.

amacı, geleceğin radyocularını

Radyo Başkent nitelikli yayın yapmayı

yetiştirmek ve topluma nitelikli bir

hedef edinmiş bir üniversite radyosu

hizmet sunmak üzere eğitim, kültür ve

olarak üzerine düşen görevi ve

sanata katkıda bulunmaktır.

sorumluluğu yerine getirme bilinci ile

Radyo Başkent bir yandan Başkent

yayınlarını sürdürmektedir.

Üniversitesi İletişim Fakültesi

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’nün

öğrencilerine uygulama yapma

desteği ve katkılarıyla Radyo

olanağı sağlarken diğer yandan

Başkent’te kendini sürekli yenileme

da Üniversite bünyesinde faaliyet

ilkesiyle başlatılan yeniden

gösteren ve farklı bölümlerden,

yapılandırma çalışmalarıyla gerek

programlardan gelen öğrencilerin

teknik altyapıyı gerekse program

oluşturduğu “Radyo Topluluğu”

yapısını geliştirme faaliyetlerine

üyelerinin özgün radyo programları

devam edilmektedir.

üretmelerine de olanak sağlamaktadır.
Nitelikli, tarafsız ve doğru yayıncılık

Yeni dinleyici kitlelerine ulaşarak

ilkesiyle sürdürdüğü yayınlarında

büyümeyi hedefleyen Radyo Başkent

eğitim, sağlık, teknoloji, kültür,

hemen her dinleyici kitlesine hitap
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Özel Koleksiyonlar
1. Jülide Gülizar

Başkent Üniversitesi
Kütüphanesi

2. Dr. İmren Aykut
3. Orhan Tokatlı
4. Nazım Dündar Sayılan
5. Hakim Dilek Deniz Kuran (Birben)
6. Can Pulak
7. Prof. Dr. Nevzat Bilgin
8. Prof. Dr. Nevin Cigerim
9. Engin Alan
10. Prof. Dr. Türkkata Ataöv
11. Hikmet Nihal İlaydın
12. Emin Çölaşan
13. Atasev Koleksiyon
14. Prof. Dr. Erdoğan Tercan
15. Yekta Güngör Özden
16. Prof. Dr. Nasır Özdemir

Başkent Üniversitesi’nin ulusal ve

kütüphaneleri arasındadır. Kütüphane

“Kütüphanemiz bir milyon yayını

uluslararası düzeyde bir araştırma ve

özel yapım mobilyalarından değişik

barındırabilecek kapasiteye sahiptir.

eğitim merkezi haline dönüşmesini

amaçlara hizmet veren bölümlere

12.500 m alanıyla Türkiye’nin

desteklemesi amacıyla kurulan

kadar okuyucularına rahat ve huzur

en büyük üniversite kütüphanesi

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

dolu bir atmosfer sunmaktadır.

konumundadır. 1031 kişilik okuyucu

kaliteli ve hızlı kütüphanecilik

Başkent Üniversitesi Kütüphane

kapasitemiz mevcuttur.

çalışmaları ile okuyucularına hizmet

ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Kütüphanemiz üniversitemizin

etmektedir. Mekansal açıdan geniş,

Nermin Gül üniversite çalışanları ve

eğitim sistemi ve fakültelerin ihtiyaç

rahat ve oldukça kullanışlı olan

öğrencilerin bilimsel-kültürel bilgi

duydukları kitapları barındırmaktadır.

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

erişim alanı olarak sıkça kullandıkları

Ayrıca edebi eserler, güncel

Türkiye’nin en büyük üniversite

kütüphanede verilen hizmetleri anlattı:

yayınlar, aktüel ve bilimsel dergiler,

2

elektronik kaynaklar koleksiyonumuzu

dönemlik 12 kitap alabilirler. Öğrenciler

oluşturmaktadır. Şu anda 190.000

ve idari personelimiz de 15 günlüğüne

basılı kaynak, 137.436 elektronik kitap

7 kitap alma hakkına sahiptirler.

ve 25.454 elektronik dergimiz vardır.

Kütüphanemizde 24 saat açık

Kütüphanemiz elektronik kaynaklar

çalışma salonumuz ve kafeteryamız

ve veri tabanları açısından oldukça iyi

bulunmaktadır. Görme engelli

durumdadır. Şu anda 28 veri tabanına

kullanıcılarımız için “Görme

aboneliğimiz mevcuttur. Kütüphane

Engeliler Birimi” yer almaktadır.

kataloguna bütün dijital iletişim

Öğrencilerimizin müzik dinleyip

araçlarından ulaşmak mümkündür. Bu

film seyredebilecekleri “Görsel-

hizmetlere kampüs dışından da erişim

İşitsel” salonumuz mevcuttur. Müzik

sağlanmaktadır.

sanat odası, grup çalışma odaları
ve kişisel çalışma karelleri de yer

Kütüphanemizde özel kişi ve

almaktadır. Elektronik kaynaklar

yazarların koleksiyonları da mevcuttur.

tarama salonu da araştırma yapmak

Okuyucularımız bu koleksiyonlara

isteyen okuyucularımıza açıktır. Sınav

açık raf sistemi ile ulaşabilmektedir.

dönemleri kütüphanemiz 24 saat

Kütüphanemize bağışta bulunmak

açıktır.

isteyenler Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı

Kütüphanemizde okuyucularımıza 42

arayarak gerekli bilgiyi alabilirler.

kişilik personelle hizmet vermekteyiz.

Kütüphanemiz bütün üniversite

Kadromuz uzman kütüphaneciler,

mensuplarımızın ve öğrencilerimizin

uzman yardımcıları ve memur

kullanımına açıktır. Ödünç kitap almak

personellerden oluşmaktadırlar. ■

isteyenler üniversite kimlikleriyle
üye olmak zorundadırlar. Akademik
personel 15 günlüğüne 7 kitap,
64
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Başkent’te
Bir Yağmur Asker:

Ramazan Tekinarslan

taşınan şiirdir. Şiirleri insanların barınağı,

Bunu sadece edebiyat olarak görmemek

kendime amatörce de uğraşsam

barındığı yerlere benzetirim. Tıpkı

lazım. Bu akımların hepsi bilime de

nefes alabileceğim farklı bir alan

mimari eser gibi. Yüzyıllar öncesinden

sanata da edebiyata da yansıyor. Siz

yaratmaya çalışıyorum. Şu an “Kendime

günümüze kalan şey mimari eserlerin

kendiniz nerde duruyorsunuz bence

Yolculuk Görüntüleri” adı altında bir

yapısının sağlamlığıdır. Bir çadırın içinde

önemli olan o. Çünkü yaklaşımlar

blog yazıyorum. Çünkü günümüz

de barınırsınız bir şemsiyenin altında da

çok farklı. Ben kendi durduğum yeri

teknolojisinde sosyal medya da

ama bu barınaklar kalıcı değildir. Şiirlerde

biliyorum. Benim işim duygu ve düşünce

yazmazsanız eksik kalıyormuşsunuz gibi

barınaklar gibidir. Bu yüzden benim için

arasında köprüler kurmak. Anlattığım

hissediyorsunuz. Artık maalesef insanlar

kalıcı olan şiir bir sonraki nesile taşınan

karşıya geçiyor mu? Karşıya geçiyorsa

çok çabuk tüketmeye alıştıkları için

şiirdir.”

bir duygu ortaklığı oluşturuyor mu? Ya

uzun uzun yazıları okumuyorlar. Bende

da bu koşuşturma içerisinde insanlara

gördüğüm ve yaşadığım anlardan kısa

Bilgisayar Alanında
Kazandıklarımı Şiire
Yatırıyorum

nefes alabilecekleri bir alan yaratıyor

kısa notlar alıp, bunları kendi çektiğim

mu? Şiir yazmak bu benim için hobi.

fotoğraflarla blog sayfamda paylaşmaya

Hiç bir zaman hobinin ötesine geçmedi.

Ramazan Tekinarslan, yazın hayatına

“Özellikle 1930’lardan itibaren okuyanın

Amatörce ya da gereği gibi yapmaya

90’lı yıllarda şiirle başladı. İlk şiirlerini

rolü diye yaklaşımlar var. Ben yazıyorum

çalışıyorum. Yıllar önce bu yola beraber

Pencere Dergisi’nde yayımladı. Sonraki

da sen okur olarak ne dersin? 1990’lı

çıktığımız arkadaşlarımın birçoğu şimdi

yıllarda şiir ve düzyazıları Patika, Fayton

yıllarda postmodernizm ile birlikte metin

ünlü bir şair ya da yazar. Yani bu işten

ve Rüzgar Yaşam Seçkisi’nde yer aldı.

üzerinde çok fazla oynamalar oldu.

para kazanıyorlar. Bense profesyonel

İlk şiir kitabı Yağmur Asker 2005 yılında,

“Ben yazıyorum gerisi senin problemin”

anlamda uğraştığım bilgisayar alanında

Dipli Dipsiz Notlar ise 2010 yılında

diyenler de var. Bunların hepsi birer akım.

kazandıklarımı şiire yatırıyorum. Burada

okuyucu ile buluştu. ■

çalışıyorum.”

Başkent Üniversitesi Bilgi-İşlem Daire Başkanı Ramazan Tekinarslan bilgisayarın tuşlarını nesiller boyunca
okunabilecek şiirler yazabilmek için de kullanıyor. Bilgisayar klavyesi bazen yağmur askerleri yazarken bazen de
dipli dipsiz notlar düşürüyor ekrana. Bilgisayarın teknolojik dünyasının içinden duygularıyla konuşan bir Tekinarslan
çıkıyor karşımıza ve “Bir radyo tiyatrosunda duymuştum” diyerek başlıyor sohbete Yağmur Askeri anlatırken.

Radyo Tiyatrosundan Şiire
“Bizim gençliğimizde radyo tiyatroları

Kalıcı Olan Şiir Bir Sonraki
Nesile Taşınan Şiirdir

vardı. Bir gün radyo tiyatrosu dinlerken

“Üniversite yıllarımda meşhur şair

“Yağmur Asker” sözü dikkatimi çekti

Ahmet Telli ile tanışma fırsatım oldu.

ve daha dikkatli dinlemeye başladım.

Şiirlerimi kendisine gösterdiğimde

Hikayede bir pastanede oturan ve

Ahmet Telli; “Bunlar şiir değil, sizin daha

araları biraz bozulmuş iki sevgili vardı.

kırk fırın ekmek yemeniz gerekiyor”

Dışarıda yağmur yağıyordu. Pastanenin

dedi. O zaman bende şöyle bir merak

penceresindeki yağmur oluklarına düşen

oluştu; “Şiir nasıl bir şeymiş ki kırk

her damla kabarcık oluşturuyordu.

fırın ekmek yemem gerekiyor?” Şu

Sevgililerden biri bu kabarcıkları yağmur

an kitaplığımın birçok rafı şiir kuramı

askerlere benzettiği andan itibaren iki

üzerine kitaplarla doludur. Öğrendim ki

sevgili arasındaki diyalog hoş bir sohbete

şiir emek ve ciddi bir çalışma gerektirir.

dönüşmeye başlamıştı. İşte bu yağmur

Şiir yazma tekniklerini bilmek gerekir.

asker sözü beni o kadar çok etkiledi ki ilk

Hece ile yazanların çabasını, emeğini

şiirim ve şiir kitabım ‘Yağmur Asker’ oldu.

yok saymamak lazım. Ama hangi şiirden

Ardından ‘Dipli Dipsiz Notlar’ geldi.

yanasınız derseniz kurgulanan şiirden

66

yana değilim. Şiir benim için bir duygu
ve düşünce işidir. Duygu ile düşünce
arasında köprü kurabilmek önemlidir.
Şiir sadece duygu derseniz ya da şiir
sadece düşünce derseniz eksik kalır.
Bu konuda pek çok yaklaşım vardır.
Sevgiliye serenat yapmak için yazılan
şiiri de yadsımamak lazım ama “Edebi
açıdan bir değeri var mı?” derseniz o
şiirle ve edebiyatla uğraşanların işidir.
Aksi durumda edebiyat fakültelerinden
mezun olan herkes şair olurdu. Benim

“Bir radyo tiyatrosunda duymuştum

taraf olduğum şiir biriktirilen üzerinde

İlk defa yağmur asker sözünü

çalışılan ve emek verilen şiirdir. Yazılan

Ve ne etkilenmiştim

şiir karşı tarafta kabul görmüşse

Ve yine yağmur yağıyor

yaşıyordur. Kabul görmemişse zaten

Ve ben yağmur askerleri seyrediyorum

sadece anılarda kalan üç dört dizeden

Pencere saçaklarına vuran yağmur

ibarettir. İyi şiir, kalıcı şiir nesillere

Birikmiş suda yağmur asker doğuruyor.”
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Fotoğraflar: Hasan Eren Çalışkan

Başkent’in
Deklanşörü
National
Geographic’te
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National Geographic’in fotoğrafçısı
John Stanmeyer’in yönetiminde
Ermenistan’da düzenlenen foto
muhabirlik kampına Başkent
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden
Hasan Eren Çalışkan davet edildi.

Ermenistan’ın Dilican şehrinde

kamp süresince kurulan diyalogların

sanatçıları kampın ardından Ocak

22-29 Ağustos tarihleri arasında

iki ülke ararsında barışı-kardeşliği

ayında düzenlenecek olan sergi

National Geographic Dergisi’nin

desteklemesini, devam ettirmesini

için “Bridging Stories-Köprü

fotoğrafçılarından John Stanmeyer

temenni ettiğini belirtti.

Kuran Hikâyeler” anlatan fotoğraf

yönetiminde foto muhabirlik kampı

Türkiye ve Ermenistan’dan katılan

çekimlerine devam ediyorlar.

gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi

fotoğrafçılar, bir hafta süren kamp

Sanatçıların çalışmaları Bridging

İletişim Fakültesi’nden kampa davet

boyunca kendi çektikleri fotoğraflar

Stories instagram sayfasından takip

edilen Hasan Eren Çalışkan’ın çektiği

ve kurguladıkları anlatılar aracılığıyla

edilebiliyor. ■

fotoğraflar kampta büyük beğeni

görsel diyaloglar yaratabilme

kazandı. Fotoğraf sanatçısı Çalışkan

şansına sahip oldular. Fotoğraf
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2. Başkent
Üniversitesi
Dağ Bisikleti
Kupası
“İkinci Başkent
Üniversitesi Dağ
Bisikleti Kupası”
Bağlıca
Kampüsü’nde
hazırlanan zorlu
parkur sonrası
sahiplerini buldu.”

Yarışı Başkent Üniversitesi Kurucusu

isim Başkent Üniversitesi Sporcusu

Nuri Kahraman, Master 40 Kategorisini Murat İşçimen

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent

Esra Kürkçü oldu. Kürkçü’yü, Cansu

ve Master 50 Kategorisini 62 yaşındaki Ahmet Hidayet

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Türkmenoğlu ve Semahat Beyza

kazandı.

Haberal ve yönetim kurulu üyeleri

Ersan takip etti. Elit Erkeklerde İshak

ve sporseverler büyük bir heyecanla

Ünal, Genç Erkeklerde İzzet Şahinisen,

Zorlu bisiklet parkuruna son çıkan isimler ise Başkent

takip ettiler. Yarışın başlangıç

Yıldız Erkeklerde Halil İbrahim Doğan,

Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulu öğrencileri oldu.

düdüğünü Prof. Dr. Ali Haberal çaldı.

Master Erkeklerde Turgay Germen

Parkurda iki tur atan minik sporcular arasında Utku Tuna

67 sporcunun katıldığı yarış, yaklaşık

birinci oldular.

birinciliği, Ateş Peşkersoy ikinciliği ve Efe Turgat Özen
üçüncülüğü elde etti. Yarış sonunda konuşan Prof. Dr.

altı kilometrelik zorlu parkurda
düzenlendi. Yarış, sert zirveler ve

Dağ Bisikleti Kupası’nın yanı sıra

Mehmet Haberal, sporcuları tebrik etti ve herkesi spor

dik merdivenleri geçmeye çalışan

Ankara İl Şampiyonası’nın da

yapmaya çağırdı. Ödül töreninde kazanan sporculara

sporcuların mücadelesine sahne oldu.

düzenlendiği yarışta, Elite Kadınlarda

madalya, kupa ve para ödülleri verildi.

Yarışı elit kadınlarda ilk sırada bitiren

Esra Kürkçü, Master 30 Kategorisini

Spora ve sporcuya tüm güç ve
imkanlarıyla destek veren Başkent
Üniversitesi bisiklet sporunu
desteklemeye, ülkemizde bisiklet
sporunu tüm disiplinleriyle geliştirmeye
odaklanmaya devam ediyor. "İkinci
Başkent Üniversitesi Dağ Bisikleti
Kupası" Başkent Üniversitesi Bağlıca
Kampüsü’nde büyük bir katılımla
gerçekleştirildi.

Dağ bisikletçiliği, asfalt gibi düzgün zeminler dışına
çıkılmak suretiyle toprak yol, patika ve her tür arazide
yapılabilen bir bisiklet sporu dalıdır. Yarışlar maraton,
oryantiring veya olimpiyat kıstaslarına uyarlanarak da
düzenlenmektedir. Ülkemizde dağ bisikletçiliği özellikle
Alanya, Köprülü Kanyon, Likya Yolu ve Kapadokya
bölgelerinde çok yaygın olarak yapılmakta olup sözü
geçen yörelerdeki arazi şartlarının bu spora uygunluğu
yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir.
Başkent Üniversitesi bu spora gönül verenlere destek
olabilmek için Bağlıca Kampüsü içinde yer alan ve dağ
bisikleti sporunun yapılabileceği doğa alanlarında bu
sporcular için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. ■
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Başkent Üniversitesi
Spor Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde
düzenlenen birçok değişik
kurs ile hem çalışanlar
hem öğrenciler sağlıklı bir
yaşam için “Evet” diyorlar.

Sağlıklı ve
Zinde
Kalmak için

Spor

72

Düzenlenen kurslarla ilgili olarak

gelişimi sağlayarak vücudumuzda

branş olarak başlattığımız Fit Boxing

Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri

oluşan stresleri azaltan, nefes

kursumuz hem form tutmanızı hem

Müdürü Aslı Özler; “Tüm üniversite

tekniğini geliştiren, doğru duruş

de günlük stresinizden arınmanızı

öğrenci ve personelinin katılabileceği

alışkanlığı kazandıran, özgüveni,

sağlayan, yağ yakımı, kuvvet ve

Aerobik-Step&Yoga, Fit Boxing,

sosyal gelişimi arttıran ve yağ

dayanıklılığı arttırmayı amaçlayan

Wing Tsun, Akıl Oyunları ve Satranç

yakımını hızlandırarak fit bir vücuda

keyifli bir ders” dedi.

Kurslarımız 1 yarıyıl içerisinde

sahip olmanızı sağlayan eğlenceli

6 haftalık 2 dönem şeklinde

derslerdir. Bir uzak doğu sporu olan

Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri

yapılmaktadır. Aerobik-Step&Yoga

Wing Tsun da kurslarımız arasında.

Müdürü Aslı Özler Spor Hizmetleri

programı içerisinde; Pilates, Zumba,

Wing Tsun Güney Çin kökenli bir

Müdürlüğü olarak mezunlara da

Tae-Bo, Aero-Step, Core Workout,

kişisel gelişim sanatıdır. Zihinsel

istihdam sağlandığını belirterek;

Power Hat gibi çeşitli dersler yer

ve duygusal oto kontrol yeteneğini

“Kurs eğitmenlerimizden Erkan

almaktadır.

geliştiren, mükemmel bir hız ve güç

Özdamar Spor Bilimleri Bölümü’nden

kazandıran aynı zamanda yüksek

mezun olduktan sonra alanında

Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev

konsantrasyonla bitlikte, bilinçli bir

uzmanlaşarak aramıza katılmıştır

yapan Spor Uzmanları ve alanında

şekilde bedenin her şartta uyumlu

ve 4 yıldır kurs eğitmenliği görevini

uzman eğitmenler tarafından verilen

hale getirilmesinin öğrenilmesinin ve

başarılı bir şekilde yürüterek bizlere

dersler kişiyi bedensel ve zihinsel

bunun gerçek hayatta uygulanması

destek sağlamaktadır”dedi.

olarak eğiten, fiziksel ve ruhsal

gayesine odaklıdır. Bu sene faklı bir

■
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Tabii en uygunu her ikisini de devam
ettirebilmeleri. Neden derseniz;
akademik olarak başarılı bir öğrencinin
takıma olan katkısı hem performans
hem de motivasyon olarak daha fazla
oluyor.”

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü
Amerikan Futbol Takımımızı
Gönülden Destekliyor
“Ülkemizde ilk kuruluş yıllarında çok
daha fazla üniversite Amerikan Futbol
takımına sahip iken bu sayı ilerleyen
yıllarda başta maddi kaynaklar
olmak üzere çeşitli nedenlerden
dolayı azalmıştır. Ülkemizdeki birçok
üniversite takımı can çekişirken
Başkent Üniversitesi Rektörlüğü
Amerikan Futbol Takımımızı gönülden
destekliyor. Ev sahipliği yaptığımız
tüm maçlarımıza seyirci olarak
geliyorlar. Ayrıca forma, eşofman

Başkent Knights
Durdurulamıyor

takımı, antrenman malzemeleri,
şehir içi ve şehir dışı müsabakalarda
yolculuk, konaklama, yeme-içme ve
sağlık anlamında tüm ihtiyaçlarımız
rektörlüğümüz tarafından karşılanıyor.
Takım olarak rektörlüğümüzün bu
destekleri sayesinde takımımız
standlarından bilgi alabilirler.

Başkanlığı bünyesinde kurulan

En Önemli Seçilme Nedeni
Gerçekten Bu Sporu Yapmaya
İstekli Olmaktır

Amerikan Futbolu Takımı için ilk

“Amerikan Futbolu bünyesinde bir

tüm öğrencilerimize açıktır. Öncelikli

kuruluş adımı Başkent Üniversitesi

sporda olması gereken birçok özelliği

olarak herhangi bir sağlık sorunun

Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi

birlikte barındıran oldukça kompleks

bulunmaması ve antrenörlerimiz

Gökhan Bilgesu tarafından atıldı.

bir spor dalı olduğu için oyunculara

tarafından yapılan seçmelerde başarılı

Gazi Savaşçılar takımında iki sene

birçok açıdan katkı sağlamaktadır.

olmaları gerekiyor. Spor alt yapısının

bu sporu oynadıktan sonra Başkent

Dayanıklılık, kuvvet, çabukluk, hız,

olması veya halen aktif olarak spor

Üniversitesi’nde öğrenimine devam

strateji, hırs, takım ruhu öne çıkan

yapması tercih sebebi olsa da istekli

eden Bilgesu, o yıllarda takımın ilk

özellikler olarak düşünüldüğünde hem

olmaları ve yapabilecek durumda

çalıştırıcısı oldu. “Knights-Şövalyeler”

izlenilmesi zevkli bir spor dalı olurken

olmaları bile takıma girmeleri için

adı altında kurulan takımın ilk

hem de oyunculara tüm bu özelliklerin

yeterli bir sebep. Bazen en önemli

forma renkleri Lacivert-Gri olarak

olumlu olarak kuvvetlenmesi

seçilme nedeni gerçekten bu sporu

belirlendi. 2004 yılında bu renkler Koç

anlamında artılar katmaktadır.

yapmaya istekli olmaktır.Okul

Özgür Irmak’ın önerisi ile Turuncu-

Takıma girmek isteyen öğrenciler

takımında oynayan öğrencilerimizin

Beyaz-Lacivert oldu. “Knights”

detaylı bilgi için Başkent Üniversitesi

ders notlarının kötü olması veya hem

yani “Şövalyeler” hakkında merak

Spor Merkezine gelebilirler veya

okul hem de takımla uğraşmanın

edilenleri takım idari sorumlusu spor

dönem başlarında kampüs içerisinde

ağır gelmesi durumunda bizler

uzmanı Yağmur Arslan’a sorduk:

farklı noktalara kurulan tanıtım

derslerine yönelmelerini öneriyoruz.

1998 yılında Başkent Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire

74

Amerikan Futbol Takımımız spor alt
yapısı olan veya hiç spor yapmamış

Üniversiteler 1.Liginde mücadele ediyor.

var. Bu da takımın moral motivasyonunu

amaç topu rakibin tarafındaki saha

Amerikan Futbolu ülkemizde yeni yeni

yükseltiyor. 2015-2016 sezonunu çeyrek

sonu boyalı alana götürmek veya topu

tanınmaya başladığı için öğrencilerimiz

final oynayarak bitirdik. En yakın

havada orada tutmaktır. O zaman altı

tarafından oldukça ilgi çekici bulunuyor.

zamanda aldığımız derece 2014-2015

sayı alınır. Bu verilen sayıda hakta

Ev sahipliği yaptığımız maçlarımıza

sezonundaki 1. Lig ikinciliğidir. 2010

becerilemezse o zaman oyuncu kendini

öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar.

yılında ve öncesinde ise alt liglerde iki

yakın hissederse topu sarı direklerin

Hatta şehir dışı müsabakalarında bile

kez yarı final ve final oynayarak ligleri

arasından ayakla geçirip üç sayı da

bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimiz

tamamladık.” Amerikan Futbolu’nda

alabilir. ■
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Başkent Üniversitesi Eğitim
Danışmanlık Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Ali Halıcı ise dans akademisi hakkında;
“Başkent Üniversitesi halk oyunlarının

Dans Akademisi Başlıyor

altyapısından alınan güç ve konuya olan
ilgi sonucu Başkent Üniversitesi Eğitim
ve Danışmanlık Merkezi’nin girişimleri

Bizimle Dans Eder Misiniz?

ile bir ilk gerçekleştirilip Başkent

Başkent Üniversitesi sanata
ve sanatçıya verdiği önemi
gerçekleştirdiği etkinliklerle
sürdürüyor.

Üniversitesi Dans Akademisi kurulmuş
ve ilk öğrencilerine eğitim vermeye
başlamıştır. Akademi bünyesinde

günün yaşantısı dansın içinde figür

Toplulukları aracılığı ile birçok etkinlik

tüm dünya danslarının çeşitli yaş

olur ve gelecek nesillere kaynak olarak

gerçekleştirilmiş ve çok sayıda kişinin

gruplarında eğitimi amaçlanmaktadır.

yerini alır. Kültür çeşitliliğinin dansa

değişik dans türleri ile buluşmaları

Akademi ilk çalışmalarına “Çocuk Halk

yansıması aynı zamanda bu sanat

sağlanmıştır. Halk Oyunları Topluluğu

Dansları Grubu” ile başlamıştır. 7-14

dalının en büyük zenginliğidir. Dans

Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait

Yaş arasında çocukların katılabildiği

eden kişi; beden kullanımına hakim

oyunları yurt içinde ve yurt dışında

çalışmalar, Başkent Üniversitesi

7- 12 yaş arası çocukların Halk

olur, duruş öğrenir, ekip çalışmasını

düzenlenen festivallerde başarı ile

Kolej Ayşeabla Okulları ile Bağlıca

danslarını öğrenmeleri için açılan

ve stres yönetimini öğrenir, yönetim

sergilemiş, özel gün ve kutlama

Yerleşkesi’nde eş zamanlı olarak iki ayrı

Dans Akademisi hakkında başkent

organizasyon donanımı kazanır,

programlarının önemli bir parçası

grupla yürütülecektir. Çalışmaların iki

Üniversitesi Kültür Müdürü İlhan Özgür

iletişim becerilerini geliştirir.

haline gelmiştir. Dans Topluluğu

ayrı merkezde başlatılması, katılmak

bünyesinde, Latin, Arjantin Tango,

isteyenler için iki ayrı gün ve iki ayrı

etme araçlarından biri belki de en

Başkent Üniversitesi, birçok sanat

Vals, Hip-hop vb. dans çalışmaları

mekan seçeneğinin yaratılabilmesi

güçlüsü olup, insanlık tarihi ile aynı

dalında olduğu gibi dans alanında da

yapılmış olup geçtiğimiz yıl 13. kez

amacıyladır. Dans Akademisinin

geçmişe sahiptir. İnsanın kullandığı

uzun yıllardır çok değerli çalışmaları

düzenlenen Başkent Üniversitesi Dans

gelecek çalışmalarının, çocuk ve

aletler ve bedeni ile çıkardığı ilk

bünyesinde barındırmaktadır.

Festivali Ankara’da en uzun süredir

yetişkinler için Tango ve Latin dans

sesler aynı zamanda dansın da ilk

1996 Yılında kurulan Halk Oyunları

devam eden dans festivali olma

grupları olması planlanmaktadır”

enstrümanları olmuştur. Tarihin ve

ile 1999 yılında kurulan Dans

özelliğini taşımaktadır” dedi.

dedi. ■

Yağcı; “Dans, kişinin kendini ifade
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Cumhuriyet Çocukları

lideri Aşkın Üçvet ve beraberindeki
liderler; doğayı tanımaları, derslerde
öğrendiklerini uygulamaları amacıyla
öğrencilerle çeşitli oyun ve etkinlikler
gerçekleştirdiler. Alışıla gelmişin
dışında bir ortamda anne babaları
olmadan bir gün geçiren öğrenciler;
çadır kurmak, uyku tulumuna girmek,
zorlu parkurda güvenli yürüyüş
yapmak, teknik iz işaretlerini okumak
ve raporlamak, ateş başında yiyecek
hazırlamak, grup üyesi olmak ve
gruba liderlik etmek gibi pek çok kalıcı

Adana Özel Başkent Okulları’na Yeni Bina
Başkent Üniversitesi Adana Özel

son aşamaya gelindi. 7 bin metrekare

dostu malzemeler kullanıldı.

Başkent Okulları ek lise binası

alan üzerine inşa edilen; 32 derslik,

Başkent Üniversitesi Adana Özel

öğrencilerle kavuşmak için gün

laboratuarlar, spor alanları ve idari

Başkent Okulları Genel Müdürü Zuhal

sayıyor. Yapımına Şubat 2016 ‘da

bölümlerden oluşan ek lise binasının,

Yenisolak, yeni lise hizmet binasında,

başlanan, çağın gereklerine uygun

2016-2017 eğitim öğretim yılında

öğrencilere yeni ufuklar açacak,

eğitim ve akademik başarının yanı

faaliyete geçmesi planlanıyor.

yaratıcılıklarını kullanarak yeni bilimsel

sıra, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini

Öğrencilere rahat ve sağlıklı bir

projelere imza atmalarına olanak

keşfetmeye yardımcı, son teknolojiyle

ortamda en iyi eğitimin verilebilmesi

sağlayacak teknolojik uygulamalar

donatılmış eğitim ortamı oluşturmayı

için her türlü detayın en ince

için de gerekli alt yapının sağlandığını

hedefleyen Adana Özel Başkent

ayrıntısına kadar düşünüldüğü ek

vurguladı. ■

Okulları’nın ek lise binası inşaatında

binanın dış ve iç donanımında çevre

anı biriktirdiler. Soğuk hava koşullarına
rağmen tüm görevleri başarı ile
tamamlayan; oyun ve diğer görevlerde
kendisine ve takımına sevgi, saygı
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

Ekim 2016 Pazar günü “Cumhuriyet

ve güven duymayı içselleştiren tüm

İlkokulu “Doğanın İzinde” seçmeli

Çocukları” kimliği ile Kızılcahamam

öğrencilerimiz, günün finalinde

dersine katılan 2, 3 ve 4. sınıf

Soğuksu Milli Parkı’nda keyifli bir gün

Cumhuriyetle ilgili ezberledikleri

öğrencilerinden 37 kişilik bir grup, 30

geçirdiler. “Doğanın İzinde” etkinlik

şiirleri coşkuyla paylaştılar. ■

Cambridge
Üniversitesi
Uluslararası
Esol
Sınavlarında
Büyük Başarı

Çocuklar Hayat Kurtarıyor

İlkokul ve Ortaokuldan 208 öğrenci
ESOL YLE (Starters, Movers, Flyers)
sınavlarına, 87 öğrenci KET sınavına, 62
öğrenci PET ve 1 öğrencimiz FCE sınavına
girdi. Cambridge Üniversitesi tarafından
hazırlanan ve uluslararası geçerliliği olan
ESOL sınavlarında, Başkent Üniversitesi
Özel Ayşeabla öğrencileri için 29 Ekim’de
Sertifika Töreni yapıldı. Sınavlara giren
tüm öğrenciler başarılı olurken KET ve
PET sınavlarına giren 49 öğrenci ise
üstün başarı ve onur belgesi almaya hak

Adana Özel Başkent Okullarında

anlatıldı. Prof. Dr. Şule Akın; “Sağlık

Biz buna “bak-dinle-hisset’ diyoruz.

ortaokul ve lise öğrencilerine

profesyonelleri yani doktor, hemşire

Bu üçlüyü asla unutmayın” dedi.

yönelik gerçekleştirilen “Çocuklar

ve ambulans gelene kadar bizim ilk

Müdahale sırasında 112’nin aranmasını

Hayat Kurtarıyor” konulu eğitim

müdahaleye başlamamız lazım. Siz

gerektiğinin de altı çizildi.

semineri, Başkent Üniversitesi

de bunları yapabilecek zeka ve beceri

Prof. Dr. Şule Akın’ın ilk müdahalenin

Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama

mevcut” ifadelerini kullandı. Prof.

nasıl yapılacağı ile ilgili verdiği

ve Araştırma Merkezi’nden Prof.

Dr. Akın, “Kaza ya da yaralanama

bilgilerin ardından, öğrenciler

Dr. Şule Akın tarafından verildi.

anında bilinci yerinde mi değil mi?

uygulamalı eğitime geçti. Başkent

Öğrenciler, uygulamalı eğitimde,

Önce bunu anlamak gerekli. Eğer size

Üniversitesi Adana Hastanesi’nde

Dünden Bugüne Ulusal Bayramlarımız

insan maketleri üzerinde suni teneffüs

yanıt veremiyorsa bilinci kapalıdır. Bu

görevli hemşirelerin yardımcı olduğu

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

sergisini, 1920’ den bu yana yaşanmış

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan, Bilim Kurulu

ulusal bayramlarımızın birer kanıtı

Üyesi Ali Uçan, Kurucu Temsilcimiz ve

kazandı. ■

ve kalp masajının nasıl yapılacağını

durumda ilk yapılması gereken hava

öğrenciler, insan maketleri üzerinde

Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı

öğrendi. Seminerde, öğrencilere ilk

yolunu açmaktır. Hava yolunu açmak

suni teneffüs ve kalp masajı uyguladı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

olan seçkin fotoğraflardan oluşturdu.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

sergi açılışına Başkent Üniversitesi

Okullarında Genel Müdürü Hilal

yardımın nasıl yapılacağı, kaza veya

için alnını sabit bir şekilde tutuyoruz,

Anlatılanları başarılı bir şekilde

Müdürlüğü arşivinde bulunan

yaralanma anında ilk müdahalenin

diğer elin işaret ve orta parmağı ile

uygulayan öğrenciler, acil bir durumda

fotoğraflardan bir sergi açıldı.“Bugün

Rektör Yardımcısı Prof Dr. Abdülkadir

Erdinç, yöneticiler, öğretmenler, veliler

Varoğlu, Genel Sekreter Dr. Hayri

ve öğrenciler katıldılar. ■

Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

maksimum 5 dakika içerisinde

çeneyi yukarı kaldırıyoruz ve yanına

ilk müdahalede bulunabileceklerini

Bayram / Dünden Bugüne Ulusal

yapılmasının hayati önem taşıdığı

yaklaşıp solunumunu kontrol ediyoruz.

herkese gösterdi. ■

Bayramlarımız” konulu fotoğraf
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Mart 2016 - Kasım 2016 dönemi atanan akademisyenlerimizle daha da güçlenen
üniversitemiz 7 gün 24 saat bilim ışığında çalışmalarına devam edecektir.
Atanan tüm akademisyenlerimizi kutlar, başarılarının devam etmesini dileriz.
AD SOYAD

FAKÜLTE

BÖLÜM

YENİ UNVAN

FAZLI ORHUN ORHON

DEVLET KONSERVATUARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

BERK CAN AKINCI

DEVLET KONSERVATUARI

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

NUR ALTIPARMAK

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

BETÜL MEMİŞ ÖZGÜL

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

GÖNÜL ERHAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

MERVE SARIKAYA ŞEN

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BİLGE NİHAL ZİLELİ ALKIM

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

ECE AKAY ŞUMNU

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ.

GÜLİZ KÜÇÜKTAŞDEMİR

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BÜLENT EŞİYOK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

ÖZLEM AYTAÇ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

HULUSİ CENK SÖZEN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

PROF. DR.

RECEP TAYFUN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

PROF. DR.

ÇAĞDAŞ EMRAH ÇAĞLIYAN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

ŞEBNEM PALA GÜZEL

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

PROF. DR.

ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROF. DR.

SELEN MÜFTÜOĞLU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

AYDAN ERCAN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

GÜL ÖZNUR KARABIÇAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

AYDAN AYTAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

BANU ÇEVİK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EBRU AKGÜN ÇITAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

NAZMİYE ERDOĞAN

SOSYAL BİLİMLER MYO

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

PROF. DR.

İLHAN ÖZGÜR YAĞCI

SOSYAL BİLİMLER MYO

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

HAKAN TURGUT

SOSYAL BİLİMLER MYO

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

DOÇ. DR.

HAYDAR ANKIŞHAN

TEKNİK BİLİMLER MYO

RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ PROGRAMI

YRD. DOÇ. DR.

CEMİL KAVALCI

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI

PROF. DR.

AFŞİN EMRE KAYIPMAZ

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

BETÜL AKBUĞA ÖZEL

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.
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CEM YILMAZ

TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

SALİH GÜLŞEN

TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

HURİYE EDA ÖZTURAN ÖZER

TIP FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

ÖZLEM YILMAZ ÖZBEK

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROF. DR.

BURCU TAHİRE KÖKSAL

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

ÖZDEN TURAN

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

TANER SEZER

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

TOLGA REŞAT AYDOS

TIP FAKÜLTESİ

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

NURİ ÇETİN

TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

PROF. DR.

SACİDE NUR COŞAR

TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

OYA ÜMİT YEMİŞCİ

TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

ERHAN KIZILTAN

TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

YAHYA EKİCİ

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

MAHİR KIRNAP

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

LEYLA ASENA

TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

ÖZLEM TURHAN İYİDİR

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

ARZU OĞUZ

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

POLAT DURSUN

TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

PROF. DR.

BAHADIR GÜLTEKİN

TIP FAKÜLTESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

BAHAR PİRAT

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

SERPİL EROĞLU

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

ADNAN FUAT BÜYÜKLÜ

TIP FAKÜLTESİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROF. DR.

HATİCE SEYRA ERBEK

TIP FAKÜLTESİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROF. DR.

SELİM SERMED ERBEK

TIP FAKÜLTESİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PROF. DR.

IŞILAY ÖZ

TIP FAKÜLTESİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR.

RAHMİ CAN AKGÜN

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

ASUMAN NİHAN HABERAL REYHAN TIP FAKÜLTESİ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

EBRU ŞEBNEM AYVA

TIP FAKÜLTESİ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

FULDEM YILDIRIM DÖNMEZ

TIP FAKÜLTESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

TÜLİN YILDIRIM

TIP FAKÜLTESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR.

ERKAN YURTCU

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

PROF. DR.

ESMA ERGÜNER ÖZKOÇ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YRD. DOÇ. DR.

SELİM SONER SÜTÇÜ

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
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