BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

baskent.edu.tr

Haziran 2017 | Sayı 6

GURURLUYUZ

Başkent’ten
Adana’ya
Yeni Bilim
Yuvası

Distinguished
Fellowship:
Prof. Dr.
Mehmet Haberal

Thermopolium
Gastronomi
Akademisi Açıldı

USİMP 2017
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Thomas E. Starzl’a

Hüzünlü Veda

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Yeniden Akredite Edildi

BÜHOT Ukrayna’da Birinci

1

Başkent Üniversitesi Bülteni | Sayı 6

2

Değerli okuyucularımız,
Ülkemiz ve Üniversitemizin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak
belirlediğimiz hedefler doğrultusunda adım atmaya devam
ediyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2016-2017
Akademik Yılı üniversitemizin akademik, sanatsal, sportif
ve toplumsal alanlarda yoğun üretimler gerçekleştirdiği
başarılarla dolu bir yıl oldu. Bu nedenle sevinçliyiz ve daha da
fazlasını yapmaya kararlıyız.
Son üç ayda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz
kongre, sempozyum, çalıştay ve panellerin yanı sıra başta
Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamız olmak üzere öğretim üyelerimizin akademik başarıları
nedeniyle aldığı ödüller; Halk Oyunları Topluluğumuz ve sporcularımızın çeşitli branşlarda elde ettiği birincilik
dereceleri; açılışını yaptığımız okullar ve yeni bölümler; çeşitli vesilelerle misafir ettiğimiz yerli ve yabancı
konuklar ile basından Üniversitemize yönelik haklı övgü ve gururlandıran geri bildirimlere yönelik bilgi ve
haberlerden oluşan altıncı sayımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Sunduğu eserler ve hizmetleriyle kamuoyunun saygı, sevgi ve sempatisini kazanarak bir sonraki yıl 25. yaşını
kutlayacak olan Başkent Üniversitesi sahip olduğu konuma kıymetli akademisyenleri, çalışanları, öğrencileri
ve mezunlarıyla geldi. Bu durum bizleri mutlu etmekte ancak zamansız kayıplarımız nedeniyle de üzüntüler
yaşamaktayız. Usta gazeteci Mithat Sirmen; Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi Ural Nadir; Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölüm öğrencisi Berkay Sakçak’ı ebediyete uğurladık. Başkent Üniversitesi ailesi olarak
kendilerine Allah’tan rahmet, kederli aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Sizleri Bülten Dergisiyle baş başa bırakmadan önce 2016–2017 Akademik Yılı mezunlarımızı kutluyor
başarılarının devamını temenni ediyoruz. Benzer şekilde 2017–2018 Akademik Yılında üniversite sınavına
girecek olan bütün öğrencilere başarılar diliyor, kendilerini Başkent Üniversitesi’nin ayrıcalıklarını yaşamaya
ve Başkentli olmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü
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GURURLUYUZ
Distinguished Fellowship:
Prof. Dr. Mehmet Haberal
1805 yılında kurulan ve 25 binin
üzerinde üyesi olan İngiltere
Kraliyet Tıp Derneği onursal
üyeliklerin en üst kademesi
olan “Distinguished Fellowship”
ödülünü Dünya Organ Nakli
Derneği’nin Seçilmiş Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a
takdim etti.

önemli ödülün Başkent Üniversitesi

göz önünde bulundurduk. Prof. Dr.

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a

Mehmet Haberal da insanlığa hızmet

verilmesine karar verdi. Böylece 212

eden bir bilim insanı” dedi. Sethia

yıllık maziye sahip İngiltere Kraliyet

ayrıca Prof. Dr. Haberal’ı Ankara’da

Tıp Derneği ilk kez bir bilim insanına

da ziyaret ettiğini ve Başkent

bu statüde bir ödül vermiş oldu. Ödül

Üniversitesi ile kurumlarını gezdiğini

töreni için ingiltere’ye giden Prof. Dr.

hatırlatarak; “Sayın Haberal’ın

Mehmet Haberal’a, İngiltere Kraliyet

Ankara’da temelinden itibaren

Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Babulal

başında bulunarak kurduğu Başkent

Sethia, Başkan Yardımcıları Prof.

Üniversitesi’ni ziyaret etme ayrıcalığını

Dünya çapında 25 binin üzerinde

Dr. Nadey Hakim ve Prof. Dr. Rachel

yaşayanlardanım. O yerleşke tek

üyeden oluşan İngiltere Kraliyet

Hargest ile Prof. Dr. Mark Gudgeon

bir ağaçtan 4 buçuk milyon ağaca

Tıp Derneği, onursal üyeliklerin

tarafından büyük ilgi gösterildi.

ulaşmış durumda. Başkent Üniversitesi
ve kurumlarında yaklaşık 11 bin kişi

en üst kademesi anlamına gelen
ödülü uzun yıllar önce gündemine

İngiltere Kraliyet Tıp Derneği Başkanı

bulunuyor ve bunların hemen hepsinin

almış ancak bugüne kadar kimseye

Babulal Sethia, “Biz bu ayrıcalıklı

yüzlerinin güldüğünü gördüm. Bu beni

vermemişti. İngiltere Kraliyet Tıp

ödülün sahibini değerlendirirken

çok etkiledi. Bunu buradaki sağlık

Derneği’nin Yönetim Kurulu, yedi

mesleki başarıları ve ülkesine hizmetin

kuruluşlarında ve üniversitelerde

yıllık bir araştırma sonucunda bu

yanısıra tüm insanlığa hizmeti de

ne sıklıkla görüyoruz? Ayrıca dünya
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Prof. Dr. Mehmet Haberal:

“Ülkemizin bayrağını en tepelerde
dalgalandırıyoruz. Her zaman
söylediğim gibi amacımız bu ülkeyi
yüceltip yükseltmektir.”

organ nakli derneği seçilmiş Başkanı

alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle

Bu sene bana “Distinguished Fellow’,

Prof. Dr. Haberal sadece sıfırdan

ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip

yani derneğin üyesi olarak bir ödül

bir üniversite kurmakla kalmadı.

olduğunu söyledi. Başkent Üniversitesi

takdir etmişler. Kendilerine teşekkür

Aynı zamanda muazzam akademik

Kurucusu ve Dünya Organ Nakli

ediyorum. Türk tıbbının nerelere geldiği

çalışmalar da yürüttü. Sayın Haberal

Derneği’nin Seçilmiş Başkanı Prof. Dr.

hangi düzeye ulaştığını gösteriyor.

4 tanesi İngilizce olmak üzere tam

Mehmet Haberal ise ödülle ilgili olarak

Bu ödül şahsımdan öte ülkem için

10 kitap yayımladı ve 2 bine yakın

yurda dönüşte yaptığı konuşmasında;

önemli. Ne mutlu ki ülkemiz var; bu

makalesi var. Kendisi gerçekten de

“Ülkemizin bayrağını en tepelerde

ülkeyi kuran Atatürk ve arkadaşları

Türkiye ve Dünyanın birçok ülkesinde

dalgalandırıyoruz” diyerek şöyle devam

ile aziz şehitlerimizi rahmetle,

böbrek ve karaciğer nakli konusunda

etti; “İngiltere Kraliyet Tıp Derneği

şükranla anıyorum. Onlar olmasa

en geniş kişisel tecrübeye sahip bir kişi”

1805 yılında kurulmuş bir dernek ama

biz bunların hiçbirini yapamazdık.

dedi.

sadece bir dernek değil, aynı zamanda

Onlar bu ülkeyi bize emanet ettiler.

bir eğitim merkezi. Yılda 200’den fazla

Her zaman söylediğim gibi amacımız

İngiltere Kraliyet Tıp Derneği Başkan

bilimsel organizasyon düzenleyen

bu ülkeyi yüceltip yükseltmektir.

Yardımcısı Prof. Dr. Nadey Hakim de

bir dernek. Bu bilimsel çalışmaların

Bilimde, teknikte, sanatta, dünyada

Mehmet Haberal’ın uluslararası alanda

içinde dünyada bilim yönüyle faaliyet

Atatürk’ün söylediği gibi asrın

bir bilim insanı olduğuna vurgu yaparak

gösteren insanları da değerlendiriyor.

medeniyet seviyesine ulaştık. Bu

Prof. Dr. Haberal’ın Türkiye ve dünyada

Bu değerlendirmeler öyle kısa dönem

ülkemizin bayrağını en tepelerde

35 tıp derneğine üye olduğunu ve tıp

yapılan değerlendirmeler değil.

dalgalandırıyoruz” dedi. ■
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Amerikan Cerrahlar Koleji 2017

Türkiye Bölüm Toplantısı
Başkent Üniversitesi
Kurucusu ve Dünya
Organ Nakli Derneği seçilmiş
Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Haberal’ın ev sahipliğinde
Başkent Üniversitesi’nde
yapılan Amerikan Cerrahlar
Koleji 2017 Türkiye Bölüm
toplantısı dünyaca ünlü bilim
insanlarını bir araya getirdi.
Dünya’nın en önemli tıp
kuruluşlarından 104 yıllık
geçmişe sahip, 80 bine yakın
üyesi bulunan Amerikan
Cerrahlar Koleji Türkiye Bölüm
Toplantısı’nı düzenleyen Prof.
Dr. Mehmet Haberal, kongrenin
açılış konuşmasını yaptı.
6

Amerikan Cerrahlar Koleji’nin

süren kongrede bilim insanları önemli

tarihçesini anlatarak sözlerine

görüş alışverişlerinde bulundular.

başlayan Prof. Dr. Mehmet Haberal,

Kongre bitiminde Amerikan Cerrahlar

koleje üye 117 Türk hekimi içinden

Koleji’nin Türkiye Bölüm Başkanı

34 üyenin Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Başkent

akademisyenleri olduğuna vurgu

Üniversitesi İstanbul Hastanesi Genel

yaptı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, her

Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

geçen gün başarılarına yenilerini

Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu ve Kolan

ekleyen Başkent Üniversitesi’nin

Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

çalışmalarına dikkat çekti. Kongrenin

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yıldırım

açılışında Başkent Üniversitesi

kongreye ev sahipliği yapan Prof.

İstanbul Hastanesi Genel Cerrahı

Dr. Mehmet Haberal’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu da

Kongre, Prof. Dr. Haberal ve katılımcı

kısa bir konuşma yaparak, Prof. Dr.

bilim insanlarıyla çekilen hatıra

Mehmet Haberal’a Amerikan Cerrahlar

fotoğrafının ardından sona erdi.

Koleji’nin Türkiye Belgesini takdim etti.

Amerikan Cerrahlar Koleji’nin 2017

Prof. Dr. Mehmet Haberal da, takdim

Türkiye bölüm toplantısının yapıldığı

edilen belgeyi Amerikan Cerrahlar

kongre salonunun önünde, Başkent

Koleji’nin Türkiye Bölüm Başkanı Prof.

Üniversitesi’ne bağlı kuruluşların

Dr. Hakan Özkardeş’e sundu. İki gün

standları büyük ilgi gördü. ■
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Bilimsel Yolculuklar Devam Ediyor
Kongre merkezinde açılan Başkent Üniversitesi
standında Prof. Dr. Mehmet Haberal katılımcıları
Başkent Üniversitesi ve bilimsel faaliyetleri
hakkında bilgilendirdi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu, Dünya Organ Nakli
Derneği’nin seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Haberal, Türkiye’yi dünyanın dört bir tarafında
gururla temsil etmeye devam ediyor.
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi’nden
sekiz bilim insanıyla birlikte Amerika’nın Chicago

Chicago

kentinde Amerikan Transplantasyon Cerrahları Derneği
ile Amerikan Transplantasyon Derneği’nin düzenlediği
üç gün süren uluslararası kongreye katıldı. Meslektaşları
tarafından büyük ilgiyle karşılanan Prof. Dr. Haberal yurda
dönüşünde, organ nakline ilişkin son gelişmelerin ele
alındığı kongrenin önemine dikkat çekti. Transplantasyon
konusunda ülkesiyle duyduğu gururu “Dünyayla yarışır
konuma geldi” sözleriyle dile getirirken organ bağışı
çağrısını da yineledi. ■

Başkent Üniversitesi Kurucusu, Dünya
Organ Nakli Derneğinin Seçilmiş Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Haberal, İran’ın Fars
bölgesinin yönetim merkezi Shiraz’da İran
Diyaliz Transplantasyon Derneği’nin
16. Kongresinin onur konuğu oldu.
Türkiye’den bir bilim heyetiyle İran’a giden Prof.
ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. Haberal kongrede
karaciğer transplantasyonu sempozyumunun
onursal başkanlığını yaptı. Prof. Dr. Mehmet
Haberal, 2008 yılında inşaatına başlanan, İbni Sina
Hastanesi’nin açılışına da katıldı. Prof. Dr. Seyed
Ali Malek-Hosseini ve Prof. Dr. Adibul Hasan Rizvi,
desteğinden ötürü Prof. Dr. Mehmet Haberal’a
şükran ödülü takdim etti. Prof. Dr. Mehmet Haberal
yurda dönüşünün ardından da Shiraz’da yaptığı
çalışmaları anlattı. Türkiye’nin bilim ihraç eden bir
konumuna geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Haberal,
kronik organ hastalıkları ve yanığın toplumsal bir
sorun olduğuna dikkat çekti. ■

Shiraz

Dr. Mehmet Haberal, meslektaşları tarafından

Prof. Dr. Mehmet Haberal 2016 yılının Aralık ayında yine
Shiraz’a gitmiş ve hastaneye ilk çam ağacını dikmişti.
Prof. Dr. Haberal ayrıca hastaneye bir konferans salonu
kazandırmış ve tüm bunların yanı sıra hastanenin ihtiyacı
olan ameliyat giysilerini de Türkiye’de özel olarak
yaptırarak Shiraz’a yollamıştı.
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Prof. Dr. Thomas E. Starzl’a

Hüzünlü Veda
1967 yılında dünyada ilk başarılı
karaciğer naklini gerçekleştiren
ve tıp dünyasında
“Transplantasyonun Babası”
olarak bilinen Prof. Dr. Thomas
E. Starzl, 90 yaşında hayatını
kaybetti.

Nakli Derneği başkanlığına seçilerek

1975 yılında Türkiye’de organ naklinin

büyük bir başarıyla yerine getirdi.

kapılarını açmış, binlerce hastaya

Heinz Kilisesi’nde düzenlenen cenaze

umut ışığı oldu. Aradan geçen yıllar

töreninde Prof. Dr. Haberal, Prof. Dr.

boyunca hocası Prof. Dr. Thomas E.

Starzl’ın eşi Joy Denise Stazl’ı ve diğer

Starzl ile bağını hiç koparmayan Prof.

aile üyelerini teselli ederek, derin

Dr. Haberal, Starzl’ın “yaşam boyu

üzüntülerini iletti. Prof. Dr. Mehmet

öğrencisi” olduğunu her zaman dile

Haberal, hocasını; “Derin üzüntülerim,

getirdi.

ABD’nin Pittsburgh kentinde

sonsuz saygı ve minnettarlığımla”

düzenlenen cenaze törenine ailesi,

yazdığı notuyla sonsuzluğa uğurladı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptığı

yakınları, binlerce öğrencisi ve

Cenaze töreninin ardından Prof.

her çalışmada hocası Prof. Dr.

yetiştirdiği hekimler katıldı. Cenaze

Dr. Thomas E. Starzl için bir anma

Stralz’ı unutmadı ve onun adına

törenine katılanlar arasında Prof. Dr.

programı düzenlendi. Barkovizyon

özel kongreler düzenledi. Bu

Starzl’ın ömür boyu öğrencisi olan

gösteriminde ekrana Prof. Dr. Starzl

kongrelerin sonuncusu 2016 Kasım

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

ve Prof. Dr. Haberal’a ait 50’ye yakın

ayında Prof. Dr. Thomas E. Starzl’ın

Dr. Mehmet Haberal da vardı.

fotoğraf yansıtıldı.

90’ıncı yaşı onuruna Ankara’da
düzenlediği “Karaciğer tümörleri ve

Prof. Dr. Thomas E. Starzl’ı her zaman
“Akıl hocam, öncüm” olarak niteleyen

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 1974 yılında

transplantasyon” başlıklı uluslararası

Prof. Dr. Haberal hocasına karşı son

Amerika’da Prof. Dr. Thomas E. Starzl

bilimsel kongre oldu. ■

öğrencilik görevini de Dünya Organ

ile çalıştıktan sonra yurda döndüğü

Cenaze töreninde dikkat çeken ayrıntıysa Heinz
Kilisesine asılan ve Prof. Dr. Haberal’ın hocası
Starzl’a 90’ıncı yaşına özel tasarlayıp takdim
ettiği halı hediyesi oldu.

İnsan sağlığı için yaptığı başarılı
çalışmalarla tıp dünyasında saygın
bir yere sahip olan ve Pittsburgh’da
bir caddeye adı verilmiş olan Prof.
Dr. Thomas E. Starzl’ın vefatı dünya
basınında da geniş yer buldu.
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Hariciye Kliniği’nde Veda
Türkiye, usta bir gazeteciye
daha veda etti. Kanal B’de,
uzun yıllar “Hariciye Kliniği”
programının yapımcılığını
ve sunuculuğunu yapan,
usta gazeteci Mithat Sirmen,
İstanbul’da son yolculuğuna
uğurlandı. Cenazeye Başkent
Üniversitesi kurucusu Prof. Dr.
Mehmet Haberal ve Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Haberal da çelenk gönderdi.

görüyordu. 1944 yılında Ankara’da

dergilerde yöneticilik görevlerinde

doğan Mithat Sirmen, İsviçre’de

de bulundu. Mithat Sirmen, Kanal

Lozan Üniversitesi’ndeki diplomasi

B Televizyonu’nda yapımcılığını ve

öğreniminin ardından Ankara’ya

sunuculuğunu üstlendiği “Hariciye

dönerek Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler

Kliniği” programını da yıllarca

Yüksek Okulu’nu da bitirdi. Sirmen,

ekranlara yansıttı. Kanal B’de 2005

uzun yıllar başarıyla sürdüreceği

yılında başladığı programında Sirmen,

mesleği gazeteciliğe, 1970 yılında

konukları ile dış politikaya ilişkin tüm

Türk Haberler Ajansı’nda başladı. Dış

gelişmeleri izleyicilere, özenle yansıttı.

politika muhabiri olarak başladığı

Usta gazeteci Sirmen, Hariciye

meslek yaşantısında önemli haberlere

Kliniği’nde; uluslararası sorunları

imza attı; Yeni Asır, Ulusal Basın

masaya yatırırken, Mustafa Kemal

Ajansı, Associaded Press, Güneş,

Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”

73 yaşındaki usta gazeteci

Nokta Dergisi, Hürriyet, Anadolu

ilkesi rehberliğinde barışçıl çözüm

Sirmen, bir süreden beri Başkent

Ajansı ve Show TV’de görev

yollarını programlarının vazgeçilmez

Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde

yaptı. Usta gazeteci, muhabirliğin

ana teması olarak işledi. ■

rahatsızlığı nedeniyle tedavi

yanısıra çeşitli gazete televizyon ve

Sizleri Unutmayacağız
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Ural Nadir 23
Şubat 2017 tarihinde 42 yaşında hayatını kaybetti.
Başkent Üniversitesi ailesi genç yaşta kaybettiği
Öğretim Görevlisi Ural Nadir için ayrıca 6 Mart 2017
Pazartesi günü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans
Salonu’nda bir anma töreni düzenledi. Törene
Ural Nadir’in eşi Zeynep Nadir’in yanı sıra Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Şahin Kavuncubaşı, Başkent Üniversitesi SBF Sosyal

Başkent Üniversitesi çalışanları,
öğretim üyeleri ve öğrencileri başka
bir veda töreninde ise Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü birinci
sınıf öğrencisi Berkay Sakçak için bir
araya geldi. 21 Ocak 2017 tarihinde
zamansız bir şekilde yaşama veda
eden Berkay Sakçak düzenlenen
törende arkadaşları ve hocaları
tarafından özlemle anıldı.

Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl Bulut, yakınları,
arkadaşları ve öğrencileri katıldı. ■
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Tıp Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Yeniden Akredite Edildi
Tıp Eğitimi Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (TEPDAD)’ın amaç
ve hedefleri toplumun sağlık
düzeyinin yükseltilmesi için tıp
fakültelerinde verilen tıp eğitim
ve öğretiminin geliştirilmesi
ve niteliğinin iyileştirilmesi,
kurumlara yol göstermek,
gelişimlerini desteklemek,
işleyiş ve sürekliliğini izlemektir.
Bu amaç ve hedeflerin
karşılanmasında değerlendirme
aracı akreditasyon sürecidir.
Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesinde sürdürülmekte
olan tıp eğitiminin niteliği,
ülkemizdeki saygın ve
bağımsız bir eş-yetkilendirme
kurulu olan Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kurulu (UTEAKTEPDAD) tarafından 11 Nisan
2011 tarihinde akredite edildi.
UTEAK 30 Kasım 2011 tarihli “YÖK
Genel Kurul Toplantısı”nda Mezuniyet
Öncesi Tıp Eğitimi Programları’nın
akreditasyonu için ulusal bir kalite
güvence kuruluşu olarak tanındı.

10

Ayrıca; 30 Temmuz 2013 tarihinde
yapılan değerlendirmede “Dünya
Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME)”na
UTEAK’ın 10 yıl geçerli olmak üzere
kabul edilmesi de ülkemizde tıp
eğitimi akreditasyon sürecinin
ne kadar önemli olduğunun bir
göstergesi oldu. 2009-2017
döneminde ülkemizde 25 tıp fakültesi
(27 program) UTEAK tarafından
akredite edildi.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009-2010 döneminde ilk kez
başvuruda bulunan ve programları
01.01.2017 tarihine kadar akredite
edilen sekiz (8) tıp fakültesi içerisinde
en genç tıp fakültesi ve ilk Vakıf
Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak
yerini aldı. Akreditasyonun süreci
uygulamasının bir gereği olarak,
UTEAK-TEPDAD tarafından 2014
yılı başında da “Ara Değerlendirme”
ziyareti gerçekleştirilerek Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
akreditasyon durumunun devamına
karar verildi. Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi dekanı prof. Dr. Haldun
Müderrisoğlu tıp fakültesinin ilk

akreditasyon sürecinin 2017’de
tamamlanması nedeni ile on sekiz
18 yıllık tıp eğitimi gelişim sürecini
detaylı olarak ekleri ile birlikte
açıklayan bir Öz Değerlendirme
Raporunun yeniden hazırlandığını
ve Ekim-2016’da TEPDAD’a yeniden
akreditasyon (reakreditasyon) için
başvuruda bulunulduğunu belirterek;
“Başvurumuzun değerlendirilmesi
sonrasında Öz Değerlendirme
Raporumuz TEPDAD tarafından
uygun bulunarak fakültemizin
ziyaret edilmesine karar verilmiştir.
Öz değerlendirmemiz sırasında
fakültemizin UTEAK temel
standartlarını çok büyük ölçüde
karşıladığı, gelişim standartlarının
da önemli bir kısmını yerine getirdiği
ve hatta bazı gelişim standartlarının
temel standart olarak fakültemizde
yer aldığı kanısına ulaşılmıştır. 18
yıldır mezuniyet öncesi eğitim
yapan bir kurum olarak; 2010’da
akreditasyon sürecinde başlatılan
ve önemli yol alınan müfredat
geliştirme, ölçme-değerlendirme ve
kapasite geliştirme konularındaki
yapılanmanın geliştirilmesi, daha

baskent.edu.tr

da iyileştirilmesi UTEAK sürecinin
de hızlandırdığı bir durum olarak
karşımıza çıkmıştır. Reakreditasyon
sürecinde; eğitim yönetimi,
öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin
motivasyonu ve aktif katılımları
başarıya ulaşmamızda çok büyük
önem taşımaktadır. UTEAK
ziyareti öncesinde 11 Şubat 2017’de
fakültemizde ilk kez gerçekleştirilen
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci
Kurulunun (MÖTEÖK) düzenlediği
“Tıp Eğitiminde Öğretim Üyesi
Öğrenci El Ele Reakreditasyon”
Çalıştayın da öğrencilerimizin ve
öğretim üyelerimizin geniş katılımı
ile Öz Değerlendirme sürecimiz
paylaşıldı” dedi.
Prof. Dr. Müderrisoğlu 26-30 Mart
2017 tarihleri arasında UTEAK’ın
belirlediği altı 6 kişilik bir ziyaret
ekibi tarafından tıp fakültesi eğitimi,
eğitim ortamları ve eğitimdeki tüm
paydaşlarının da değerlendirildiğini
söyleyerek; “Ziyaret sonu çıkış
değerlendirmesinde, fakültemizin
mezuniyet öncesi tıp eğitimi
standartlarını karşılama durumu
ile ilişkili olumlu geribildirimler
verilmiştir. Reakreditasyon için
fakültemize gelen ziyaret ekibinin

raporu doğrultusunda Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesinin 6 yıl
süre ile yeniden akredite edildiği
bilgisi TEPDAD Başkanı Prof. Dr.
İskender Sayek tarafından tarafımıza
sözel olarak bildirilmiştir. Ayrıca
bu bilgiler UTEAK web sayfasında
da paylaşılmıştır (http://uteak.
org.tr/akreditasyon) UTEAK Öz
Değerlendirme (2009-2010),
Ara Değerlendirme (2013-2014)
ve yeniden Öz Değerlendirme
(reakreditasyon) (2016-2017)

süreçleri; fakültemiz için eğitime
yeni bir bakış ve yeni bir motivasyon
kaynağı olmuştur. Tıp eğitimi
sürecinde yaptıklarımızı gözden
geçirmemize ve birçok noktada
doğru yaptıklarımızın farkına
varmamıza olanak sağlamış, ayrıca
doğru yapma isteğimizin artmasına
destek olmuştur. Doğru yaptığımızı
düşündüklerimiz noktasında bile daha
iyi yapma arayışımız oluşmuş ve bu
arayış fikir olarak kalmaktan çıkıp
eyleme dönüşmüştür” dedi. ■

Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
tarafından 15-17 Mart 2017
tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi ev sahipliğinde
Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
gerçekleştirildi. “Tıp Eğitiminde
Ölçme ve Değerlendirme” temalı
sempozyumda ölçme değerlendirme
ile ilgili genel kavramlar ve
ilkelerin yer aldığı bir oturumun
yanı sıra gelişim sınavları, klinik

eğitimde öğrenci performansının
değerlendirilmesi, tıpta uzmanlık
sınavı, hekimlik becerileri ve
değerleri alanında değerlendirme,
tıpta uzmanlık eğitimi süreci
ve sonrasında değerlendirme
başlıklarındaki oturumlar, bildiri ve
poster oturumları ve çalıştaylar ile
güncel gelişmeler, araştırmalar ve
deneyimler paylaşıldı. 50 üniversite,
8 devlet hastanesi ve aile sağlığı

merkezinden 192 kayıtlı katılımcı
yer aldığı sempozyumda 69
katılımla 5 çalıştay gerçekleştirildi.
Toplamda 99 bildirinin sunulduğu
sempozyuma Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi 9 bildiri katıldı.
Sempozyumda Başkent Üniversitesi,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun
Müderrisoğlu’nun yanı sıra 7 öğretim
üyesi ve 2 öğrenci ile temsil edilerek
etkin bir katılım gerçekleştirildi. ■
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19. Öğrenci Sempozyumu
Çalışma Grubu Sunumları
Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin 19. Öğrenci
Sempozyumu-Çalışma Grubu
Sunumları 24-26 Mayıs tarihleri
arasında Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı
Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

çizidi. Üç gün süren sempozyumda,

Dr. Mehmet Haberal öğrencileri

2016 yılında İstanbul’da bir terör

yalnız bırakmadı. Sempozyumun

eyleminde hayatını kaybeden

açılış konuşmasını yapan İntörn Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ender Ergüder; “Mustafa Kemal

öğrencisi Berkay Ak Sempozyumun

Atatürk’ün hayatta en hakiki mürşit

ilk oturumunun adı Berkay Akbaş

ilimdir sözünü hatırlatarak çalışma

oturumu oldu. Sempozyum

gruplarının aslında ne kadar önemli

süresince Tıp Fakültesi öğrencilerinin

ve faydalı olduğunu hatırlatmak

oluşturduğu çalışma grupları dikkat

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

isterim. Eğitimde aktif katılımın önemi

çekici konu başlıklarıyla sunumlarını

Çalışma Grupları Öğrenci

tartışmasızdır.” dedi. Sempozyumun

yaptılar. Sunumların yanı sıra mesleki

Sempozyumu her yıl olduğu gibi bu

açılış konferansını veren prof. Dr.

ve sanatsal içerikli çeşitli workshoplar

yılda büyük ilgi gördü. Tıp Fakültesi

İskender Sayek’in konferans başlığı

da yer aldı.

öğrencilerinin tek başlarına bilimsel

“Gelecekte Hekimlik” oldu. Prof.

bir araştırma planlayabilmeleri ve

Dr. Sayek geleceğin doktorlarının

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

bu araştırmayı bir sunum olarak

yaşam boyu öğrenen ve öğreten,

Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu

raporlayabilmelerinin amaçlandığı

bilimselliği önceleyen ve bireysel

ise sempozyum sonrası yaptığı

sempozyumda genç hekim adayları

öğrenme deneyimi olan kişiler

değerlendirmede; “Başkent

heyecanlıydılar. Bu heyecanlı günde

olmak zorunda olduğunun altını

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk üç

12
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yılda öğrencilerin tercihleri ile oluşan

bu eğitsel etkinlik öğrencilerin

edilen bulguları yorumlama sürecinin

özel “Çalışma Grupları Programı”

bağımsız öğrenme becerilerini

uygulamalı olarak öğretilmeye

ile tıp öğrencilerine eğitimlerinin

geliştirmelerini, bilimsel metodolojinin

çalışıldığı bu yılki etkinlikle de Tıp

ilk yıllarında tıbbi araştırmaların

temel ilkelerini öğrenmelerini ve

Fakültesi öğrencileri yıl boyunca

metodolojisi ve bilgiye ulaşmanın

uygulamalarını, bilimsel çalışmaları

yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri

yolları öğretiliyor. 19 yıldır kesintisiz

yazılı ve sözlü sunma becerisini

bulguları diğer öğrencilerle, öğretim

olarak devam eden bu etkinlik, mevcut

edinmelerini amaçlamakta. Bilimsel

üyeleriyle ve diğer Tıp Fakültelerinden

formatı ile mezuniyet öncesi tıp eğitimi

araştırma disiplininin, bilim etiğinin,

katılan meslektaşlarıyla tartışma ve

açısından özgün bir eğitim modeli.

bilimsel araştırma tasarımının, veri

yorumlama olanağı buldular” dedi. ■

“Çalışma Grupları” olarak adlandırılan

toplama kaydetme ve işlemenin, elde

Sosyal Hizmet Öğrencileri Blok
Uygulama ve Tez Poster Sunumları
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

kuruluşlarda staj faaliyetleri yürüttüler.

Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4.sınıf

Dr. Şahin Kavuncubaşı, Prof. Dr. Korkut

Bu kapsamda grup çalışmaları,

öğrencileri tarafından, Blok Uygulama

Ersoy, Prof. Dr. Simten Malhan, Sosyal

projeler ve çeşitli sosyal hizmet

dersi kapsamında gerçekleştirilen

Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl

müdahaleleri gerçekleştirdi. Öğrenciler

staj uygulamaları süresince yapılan

Bulut, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

gerçekleştirdikleri uygulamalara ilişkin

faaliyetler doğrultusunda hazırlanan

Üyeleri ve 4. sınıf öğrencilerinin

posterler hazırlayarak sunumlarını

Posterlerin ve Tez çalışmalarının

katıldı. Başkent Üniversitesi Sosyal

yaptılar. Ayrıca aynı gün tez poster

sunumları yapıldı. 22 Mayıs 2017

Hizmet Bölümü 4.sınıf öğrencileri,

sunumları da gerçekleştirildi. ■

tarihinde gerçekleştirilen Poster

Blok Uygulama dersi kapsamında

sunumlarına Başkent Üniversitesi

bahar dönemi süresince çeşitli
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Uluslararası Hemodinami Çalıştayı
Başkent Üniversitesi
Uluslararası Hemodinami
Çalıştayı’na ev sahipliği
yaptı. Beş ülkeden aralarında
doktor ve firma temsilcilerinin
yer aldığı katılımcılara önce
konferans verildi ardından da
picco teknolojisinin kullanıldığı
uygulamalı eğitimler verildi.

kez daha vurgulayarak ülkemizde

Üniversitesi olarak 37 Tıbbi Yoğun

Hemodinami alanındaki eksikliklerin

Bakım Ünitesi’ne sahibiz. Bu yüzden

giderilmesine katkıda bulunmak

düşünebileceğiniz hemen hemen

için Başkent Üniversitesi olarak

her çeşit hastayla ilgileniyoruz” dedi

gerçekleştirilen bu çalıştayların

ve hemodinaminin yoğun bakım

önemine dikkat çekti.

ünitesindeki en zor ve en önemli
konu olduğunu vurguladı. Açılış

Açılış konferansında konuşan

konferansının ardından Başkent

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep

çalıştayın deneysel bölümü

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

Kayhan katılımcılara teşekkür etti.

gerçekleştirilirdi. Çalıştayın sonunda

Dr. Mehmet Haberal konferansın açılış

Yoğun Bakım Departmanı Başkanı

katılımcılar çeşitli hemodinamik

bölümüne katılarak, yabancı konuklara

Prof. Dr. Arash Pirat ise konuşmasında;

durumlarda picco teknolojisinde

hoşgeldiniz dedi ve başarılar diledi.

“Tıbbi Yoğun Bakım, Cerrahi

bulunan hemodinamik veriyi

Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent

Yoğun Bakım ve Kardiyovasküler

kullanma ve yorumlamayı öğrenerek

Üniversitesi’nin kuruluş amacını bir

Yoğun Bakım da dahil biz Başkent

sertifikalarını aldılar. ■

Açık Karında Güncel Yaklaşımlar
Başkent Üniversitesi Kurucusu
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın
Onursal Başkanı olduğu “Açık
Karında Güncel Yaklaşımlar”
Sempozyumu, Adana Dr.
Turgut Noyan Uygulama ve
Araştırma Merkezi Kışla Sağlık
Yerleşkesi’nde çok sayıda bilim
insanının katılımıyla yapıldı.
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Çeşitli üniversiteler ve kamu

konulu sempozyumun düzenleme

hastanelerinden çok sayıda bilim

kurulunda yer alan Başkent

insanının katıldığı sempozyum dört

Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel

oturumda gerçekleştirildi.

Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Gökhan Moray, sempozyumun

Sempozyumda her oturum sonrasında

hekimlerin bu konudaki farkındalığını

konuyla ilgili sorular soruldu, öneriler

arttırmak açısından öneminde dikkat

getirildi ve değerlendirmeler yapıldı.

çekti. ■

“Açık Karında Güncel Yaklaşımlar”

baskent.edu.tr

Solid Organ Transplantasyonu
Enfeksiyonları Kursu

Solid Organ Transplantasyonu
Enfeksiyonları Kursu’nun üçüncüsü
Başkent Üniversitesi tarafından 25 - 26
Mayıs 2017 tarihlerinde Patalya Thermal
Hotel’de gerçekleştirildi. Kursun açılış
konferansını veren Başkent Üniversitesi
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal
“Dünyada ve Türkiye’de Solid organ
Nakli” başlıklı bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Türkiye’deki organ nakli
tarihçesine de değinen Prof. Dr. Mehmet
Haberal Başkent Üniversitesi’nin bu
tarihçe içinde önemli bir yere sahip
olduğunun da altını çizdi. Ayrıca Prof.
Dr. Mehmet Haberal “Ne kadar çok
organ bağışı yapılırsa, o kadar çok
kronik organ hastası için yeniden yaşam
başlar” diyerek organ bağışı çağrısını

yineledi. Solid Organ Transplantasyonu
Enfeksiyonları Kursu’nda sunumlar
sonrası soru-cevap-katkı bölümleriyle
katılımcılar merak ettikleri konular
hakkında bilgi sahibi oldu. İki gün
süren kurs sonunda geri bildirimler
alınarak ardından birlikte yapılacaklar
konuşuldu ve katılımcılara katılım
belgeleri verildi. Kursun Düzenleme
Kurulu’nda yer alan Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim
Dalı’ndan Prof. Dr. Hande Arslan kursla
ilgili olarak; “Ülkemizde ilk başa rılı
organ transplantasyonu 1975 yılında
Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından
böbrek nakli olarak gerçekleştirilmiş ve
daha sonraki yıllarda birçok merkezde

Hayata El Ver

organ transplantasyonu giderek artan
sayılarda ve başarıyla uygulanmıştır.
Transplantasyon alanında yaşanan
gelişmelere karşın transplantasyon
başarısının önünde iki zorlu engel ilk
günden bugüne var olmaya devam
etmektedir. Bunlar; allograft rejeksiyonu
ve fırsatçı mikroorganizmalarla
gelişenler başta olmak üzere
enfeksiyonlardır. Bu hastaların
yaşamları boyunca immünsüpresif
tedavi kullanmak zorunda olmaları tüm
yaşamları boyunca farklı enfeksiyonlarla
karşılaşma risklerinin de toplumdan daha
yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlarının solid organ
transplantasyonu ve enfeksiyon ilişkisi
konusunda donanımlı olması zorunludur.
Aksi taktirde hastaların hayatını tehdit
eden durumlar gelişebilmektedir.
Bu nedenle son yıllarda bu konuda
deneyimli kişiler olarak kurslar
düzenlemekte ve bu konunun enine
boyuna tartışılmasını sağlamak için
çaba göstermekteyiz. Kursların geri
bildirimlerinin çok iyi olması da bizi
yüreklendirmekte. Bu yıl da kursumuzun
üçüncüsünü düzenledik. Bu konuya
ilgi duyan enfeksiyon hastalıkları
uzmanlarını ve son yıl asistanlarını
ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi. ■

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut

cihazı hibe edildi. Başkent Üniversitesi

müdahalede kullanılmak üzere Adana

Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Garı Müdürlüğüne bir şok cihazı hibe

Resüsitasyon Derneği ve Beş Ocak Rotary

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana

edildi. Gar Müdürü Eyüp Kaya; “Bu cihazın

Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen Hayata

Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr.

Adana’da ilk olarak bizim garımız da

El Ver kampanyası yoğun ilgi gördü.

Şule Akın; “Bir kişinin kalbi durduğu

olmasından mutluluk duyuyorum. Başkent

Sağlık Bakanlığı himayesinde yıllardır

zaman, solunumu durduğu zaman

Üniversitesi ve Beş Ocak Rotary Kulübü’ne

devam eden bir proje olan “Hayata El

neler yapması gerektiğini öğretmeye

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum”

Ver” kampanyası kapsamında Adana’da

çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratma

dedi. Beş Ocak Rotary Dönem Başkanı

gerçekleştirilen son etkinlikte, alanında

ve eğitim alabilecekleri merkezleri

Mustafa Şendağ ise projenin sürdürülebilir

uzman bilim insanları hem eğitim verdi,

yönlendirme çabası içerisindeyiz” dedi.

olması için etkinliklerin sürekliliği de

hem de proje için çok önemi bulunan şok

Etkinlikte daha sonra, ani kalp durmasına

önemine dikkat çekti. ■
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ÜSİMP 2017
Başkent Üniversitesi Türkiye’de
üniversite-sanayi işbirliğinin
gerçek anlamda hayata
geçmesi için 3’üncü Kuşak
Üniversitelere duyulan ihtiyaç
doğrultusunda önemli bir
etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

ÜSİMP bu kapsamda, toplumsal

kararlarının sürdürülebilir gelişimine

sorumluluk anlayışı ile hareket

katkı sağlayacak AR-GE ve Yenilik

etmekte; misyonu doğrultusunda

Ekosisteminin tüm aktörlerini;

hem üniversitelerimizde, hem

özel sektör, yükseköğretim ve

sanayimizde, hem de kamunun ilgili

eğitim sistemi ve kamu kurum ve

kurumlarında farkındalık yaratmaya ve

kuruluşlarının temsilcilerini bir

olanakları ölçüsünde çalışmalara katkı

araya getirmekten dolayı yaşadığı

sağlamaya gayret etmektedir” dedi.

16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde

memnuniyeti dile getirirken “Bu

Üniversite Sanayi İşbirliği

süreçlerin etkin ve ülkemiz şartlarına

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

Merkezleri Platformu’nun 9. Ulusal

uygun bir şekilde yürütülmesine

Dr. Ali Haberal da üniversite-sanayi

Kongresinin gerçekleştirildiği

yardımcı olacağı düşüncesiyle hem

işbirliğinin gerekliliğini vurgulayarak,

Başkent Üniversitesi’nde alanında

yurt dışı örnekler hakkında bilgi

Başkent Üniversitesi’nin bu kapsamda

uzman isimler, sanayiciler ve

edinmek hem de katılımcılar arasında

attığı adımları anlatarak; “Bizler

akademisyenler bir araya gelerek

fikir alışverişi yapılmasına imkan

Başkent Üniversitesi olarak tüm bu

sağlık teknolojilerinde üniversite-

sağlayacak olan bu kongreye katılan

kapsamdaki çalışmalarımıza da hız

sanayi işbirliğini ele aldılar.

herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

kesmeden devam ediyor, sanayi

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans

Platformun Yürütme Kurulu

firmaları ile akademisyenlerimizi

Salonu’ndaki kongrenin açılış

Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest

düzenli ve sistematik etkinlikler ile

konuşmasını Başkent Üniversitesi

ise konuşmasında Başkent

buluşturuyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı aynı zamanda

Üniversitesi’nin ev sahipliğine

platformun Organizasyon Komite

teşekkür ederek; “ÜSİMP olarak

İki gün süren kongrede

Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu

ülkemizde üretilen bilgi ve

gerçekleştirilen oturumlarla

yaptı. Prof. Dr. Varoğlu konuşmasında

teknolojilerin topluma aktarılabilmesi

teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde

amacıyla teknoloji transfer

düzeyde teknoloji kullanılan alanların

gerçekleştirilen 9. ÜSİMP Ulusal

uygulamalarının etkin ve verimli

başında gelmekte olan sağlık

Kongresi’nin bu yılki temasının “Sağlık

olarak yürütülebilmesine yönelik

teknolojileri başlıklarında başarılı bilgi

Teknolojilerinde Üniversite – Sanayi

politika ve stratejilerin belirlenmesi,

paylaşımları sağlanırken kongre genel

İşbirliği olduğuna dikkat çekerek,

eylem planlarının hazırlanması

değerlendirme ve kapanış oturumuyla

Bilim ve Teknoloji Politikaları ve

süreçlerine katkı sağlamaktır.

son buldu. ■
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BAŞKENT Koklear İmplant Üssü
Başkent Üniversitesi Adana
Araştırma ve Uygulama Merkezi
kurulduğu 1998 yılından beri
her zaman bilimin ışığında,
en yeni tıbbi yöntemler ve
teknolojilerden faydalanarak
yüksek kalitede sağlık hizmeti
vermeyi sürdürüyor.
İşitme duyusunu biyonik kulak
(koklear implant) teknolojisiyle
yeniden kazanan hastalar İkinci
Başkent Koklear İmplant Şenliği’nde
buluştu. Adana Kışla Sağlık
Yerleşkesi’nde organize edilen şenlikte
işitmeyi sağlayan elektronik aygıt

önemli duyularımızdan biri. Tabi her

1 milyon 300 bin kişiye sağlık hizmeti

koklear implant sayesinde hayata

duyunun kendine has özellikleri var

verildiğine dikkat çeken Prof. Dr.

bağlanan minik hastalar, doyasıya

ama hepsi birbirinden farklı. Kişisel

Birol Özer, “Bunun anlamı şu; ülkede

eğlendi.

olarak baktığımda görmeden sonra en

80 milyon birey yaşıyor. Biz her 62

önemli duyu işitme duyusu. Gerçekten

kişiden birini bu merkezde tedavi

Başkent Üniversitesi Adana Dr.

insanların etkileşimi adına, konuşmayı

ettik. Kalp nakli dahil pek çok tedaviyi

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma

bilebilmesi adına son derece değerli.

kliniğimizde gerçekleştirebiliyoruz.

Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Birol Özer

Ayrıca müzik ruhun gıdası, müziği

Kulak Burun Boğaz ekibine, bu başarılı

herkesin 5 temel duyu organını ilkokul

duyabilmek de işitmeyle mümkün”

çalışmalarından dolayı teşekkür

sıralarında öğrendiğini belirterek,

diye konuştu. Başkent Üniversitesi

ediyorum” dedi. ■

“Bu 5 temel duyudan işitme, en

olarak merkezlerinde şu ana kadar

Başkent Üniversitesi Çukurova
Bölgesel Eğitim Toplantısı
Başkent Üniversitesi Adana
Dr. Turgut Noyan Uygulama
ve Araştırma Merkezi Kışla
Yerleşkesi’nde 18 Mart 2017
tarihinde Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmotoloji Anabilim Dalı
tarafından düzenlenen Adana
Bölgesel Eğitim Toplantısı’nda
“Serebral Palsi’de Alt Ekstremite
Sorunları” tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmotoloji Anabilim

Ortopedi ve Travmotoloji Anabilim

Dalı’ndan Prof. Dr. Cemalettin Aksoy

Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tuncay

ise hastalığın Türkiye’de geniş bir

yaptı. Başkent Üniversitesi Adana

popülasyona sahip olduğuna dikkat

Dr.Turgut Noyan Uygulama ve

çekerek hastalığa dair pratikte nelerle

Araştırma Merkezi Ortopedi ve

karşılaşıldığını ve temel çözüm

Travmotoloji Anabilim Dalı’ndan

yollarını da özetledi. Katılımcılar

Uzman Dr. Salih Beyaz, halk arasında

açısından oldukça verimli ve faydalı

Beyin Felci olarak bilinen Serebral

olan toplantı, yapılan bilgilendirme

Palsi’nin tanısı hakkında ve tedavide

konuşmalarının ardından tartışma

gelinen noktalara ilişkin bilgi verdi.

bölümleriyle tamamlandı. ■

Toplantının konuk konuşmacılarından
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Başkent Üniversitesi
Halk Oyunları Topluluğu BÜHOT

Ukrayna’da
Birinci
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Başkent Üniversitesi Halk
Oyunları Topluluğu Ukrayna’nın
Khmelnytskyi şehrinde
düzenlenen Uluslararası Halk
Dansları Yarışması’nda tüm
ekipleri geride bırakarak
birinciliği elde etti.
Dünya genelinden 16 ülke 23 ekibin

ödülünü takdim ederken “Bugüne

Gizem Aydoğdu’yu makamında kabul

kadar dünyanın birçok ülkesinde Türk

ederek tebrik etti ve anı tabağı hediye

halk oyunları ekiplerini seyrettim. Ama

etti.

şunu açıkça belirtmeliyim ki Başkent
Üniversitesi Halk Oyunları grubu

Başkent Üniversitesi Halk Oyunları

seyrettiklerim arasında hiç kuşkusuz en

Topluluğu Danışmanı Özgür Yağcı

iyisi. Ukrayna’da yaptığım tüm kültürel

topluluğun elde ettiği başarı sonrası

çalışmalarda Atatürk’ü örnek alıyorum”

“Halk Oyunları Topluluğumuz

diyerek bir başka milli gurur yaşattı.

kurulduğundan bu yana gerek
yurt içi gerekse yurt dışı birçok

kıyasıya mücadele ettiği yarışmada
Başkent Üniversitesi Halk Oyunları

Yarışmanın kortej yürüyüşünde

başarıya imza atmıştır. Gerek

Topluluğu Tokat ve Trabzon yöresine

Başkent Üniversitesi Halk Oyunları

dansları, gerek kıyafetleri gerekse

ait oyunlarla jüriden tam puan aldı.

Topluluğu yerel halktan büyük ilgi

de müzikal alt yapıları ile birçok

Seyircilerin de tempo ve alkışlar

gördü. Kortej yürüyüşünde ekip, yerel

ekibi geride bırakarak Türkiye ve

eşliğinde keyifle izlediği topluluk,

halkı Edirne yöresi roman oyunlarıyla

Başkent Üniversitesi’ni uluslararası

yarışmanın heyecanını ve coşkusunu

selamladı. Başkent Üniversitesi Halk

bir platformda başarıyla temsil

sahneye de yansıttı. Topluluk üyeleri

Oyunları Topluluğu kortej yürüyüşü

ettiler. Halk oyunlarına gönül

elde ettikleri birincilik derecesinin

sonrası yerel halkla “Delilo” eşliğinde

veren ve büyük bir özveri, disiplin

ardından zengin ve köklü değerlere

halay çekti.

eşliğinde çalışmalarını yürüten tüm
öğrencilerimizi elde ettikleri bu

sahip Türk Halk Oyunları’nın yayılıp
yaşatılması, sağlıklı bir şekilde gelecek

Khmelnytskyi Şehri Belediye Başkanı

başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

kuşaklara aktarılması için bundan sonra

Oleksandr Symchyshyn, Başkent

Halk Oyunları Topluluğumuza her türlü

da ellerinden geleni yapacaklarını

Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu

desteği sağlayan Rektörlüğümüze de

belirttiler. Yarışmanın jüri başkanı

üyelerini, Halk Oyunları eğitmenleri

içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Voronov Hryhoriy Lvovych ekibe

Bahadır Karabina, Ergin Çınar ve
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Yarışmanın kortej yürüyüşünde
Başkent Üniversitesi Halk Oyunları
Topluluğu yerel halkı Edirne yöresi
roman oyunlarıyla selamladı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

kullanılan kıyafetlerimizde de

olduğu kültürel alt yapıyı yurt dışında

Dr. Ali Haberal da ekip üyelerini

kendini göstermektedir. Bir ucundan

başarıyla temsil eden Başkentli

makamında kabul etti. Prof. Dr. Ali

diğer ucuna birçok folklorik yapıyı

öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.

Haberal öğrencileri tebrik ederek;

barındıran ülkemizin bu renklerini yurt

Başkent Üniversitesi olarak

“Ülkemiz kültürlerin merkezinde,

dışında başarıyla temsil eden Başkent

öğrencilerimizle birlikte geçmişten

kültürlerin kesiştiği bir coğrafyada

Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu

gelen bu milli mirasımızı geleceğe

yer almaktadır. Bu çeşitlilik halk

almış olduğu derece ile bizlere milli bir

taşımak için her platformda elimizden

oyunlarımızda ve bu oyunlarda

gurur yaşattı. Toplumumuzun sahip

geleni yapacağız” dedi.

Halk Oyunları Topluluğu
Başkent Üniversitesi Halk Oyunları

Türk turizm sektöründe faaliyet

Trabzon yöresi halk oyunları katılımcı

Topluluğu’nun kuruluşunun 20. Yılı

gösteren firmaları bir araya getiren

ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

etkinlikleri kapsamında 25 Mart

“Travel Expo Ankara 2017 Turizm

Anadolu Böbrek Vakfı tarafından

2017 tarihinde topluluk tarafından

Fuarı” renkli etkinliklere ev sahipliği

“Dünya Böbrek Günü” etkinlikleri

“Anıtkabir Ziyareti” gerçekleştirildi.

yaptı. ATO Congresium’da her yıl

kapsamında Yenimahalle Dört Mevsim

Halk Oyunları Topluluğu’nun Anıtkabir

gerçekleştirilen Turizm Fuarı’nda bu

Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen

ziyaretinde Başkent Üniversitesi

sene 7 ülke 42 şehir ve 220 katılımcı

“Obezite ve Böbrek” konulu

Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan

firmanın katıldığı organizasyonda

konferansta Potpori ekibi ile sahne

diğer topluluklarda eşlik etti. Ata’nın

Başkent Üniversitesi’de Trabzon yöresi

alan Başkent Üniversitesi Halk

huzuruna halk oyunları kostümleri

halk oyunları ile fuara renk

Oyunları Topluluğu bu güzel ve anlamlı

ile çıkan gençler mozoleye karanfil

kattı. Başkent Üniversitesi Halk

günde farkındalık için dans ettiler.

bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Oyunları Topluluğu’nun sergilediği
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BÜHOT
20. Yılını
Kutladı
Başkent Üniversitesi Halk
oyunları topluluğu, 20’nci
yılını Yenimahalle Belediyesi
Nazım Hikmet Kongre
Merkezi’nde düzenlenen özel
bir gösteri ile kutladı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

Prof. Dr. Haberal, Başkent Üniversitesi

hazırladığı armağan Prof. Dr. Mehmet

Dr. Mehmet Haberal, Amerikan

Halk Oyunları topluluğunu kutlayarak

Haberal tarafından verildi.

Cerrahlar Koleji Geçmiş Dönem

“Dünya şampiyonluğunu hedefleyin”

Halen toplulukta bulunan ve daha

Başkanı Prof. Dr. Patricia Joy Numann

dedi. Başkent Üniversitesi Rektörü

önceki yıllarda katkı vermiş olan

ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

Prof. Dr. Ali Haberal da Şampiyon

mezun öğrencilerin çocuklarıyla

Dr. Ali Haberal ile davetliler bu özel

ekibi kutladı. Renkli görüntülere sahne

birlikte dans etmek üzere sahneye

gecede Türkiye’nin gururu olan Halk

olan gecede Başkent Üniversitesi

çıkmaları gecenin en anlamlı

Oyunları Topluğunu yalnız bırakmadı.

Halk Oyunları Topluluğu Anadolu’nun

görüntülerindendi. Gecenin sonunda

Ukrayna’da yapılan Uluslararası Halk

değişik yörelerinden oyunlar sundu.

yirmi yıl boyunca Başkent Üniversitesi

Dansları Yarışması’nda birinci olarak

Gecenin sonunda topluluğun kurucusu

Halk Oyunları Ekibinde görev alanlar

Türk Bayrağını dalgalandıran ekibin

Öğretim Görevlisi İlhan Özgür Yağcı’ya

aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı

temsilcileri, aldıkları ödülü Prof. Dr.

kuruluşundan bu yana sunduğu

çektirdiler.

Mehmet Haberal’a takdim ettiler.

katkılardan dolayı topluluk üyelerinin
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Bilgehan Açıkses: “Başkent Üniversitesi
öğrencileri olarak iş hayatına girerken
sorun yaşamıyoruz. Mezunlarımızın iş
bulma oranı yüzde seksenin üzerinde.”

Gençler Konuştu
Avrupa Birliği’nin mali
katkısı ile Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü tarafından
uygulanan Dezavantajlı
Öğrencileri Destekleme
Projesi kapsamında
düzenlenen “Güçlü Bir
Gençlik İçin: Tartışıyoruz”
başlıklı panel 22 Şubat
2017 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi.

Panelde açılış konuşmalarını sırasıyla;

oturumu düzenlendi. Gazi, Ankara,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Hacettepe, Yıldırım Beyazıt, Bilkent,

Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu,

TOBB, Başkent, Atılım Üniversitesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

öğrenci temsilcileri “Kariyer Planları

AB Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili

ve İş Yaşamına Geçişte Karşılaşılan

Burak Çağatay Doğan, Avrupa Birliği

Güçlükler” üzerine tartıştılar.

Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Başkanı, Müsteşar

Panelin ikinci oturumunda Başkent

François Begeot, Gençlik ve Spor

Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı

Bakanı Akif Çağatay Kılıç yaptı. Açılış

Bilgehan Açıkses sözcü olarak

konuşmalarının ardından deneyimlerini

yer aldı. Açıkses konuşmasında,

paylaşmak üzere İnovasyon Uzmanı

Başkent Üniversitesi’nin ve Kariyer

Gökhan Yücel “Gençler ve İş Yaşamı:

Yönlendirme Merkezi’nin düzenlemiş

Çok sayıda katılımcının davet edildiği

Deneyimler, Öyküler” başlıklı bir

olduğu etkinliklere yer verdi.

panele Başkent Üniversitesi’nden

konuşmayla katılımcılara seslendi.

Bilgehan Açıkses ayrıca, “Başkent
Üniversitesi öğrencileri olarak iş

Kariyer Yönlendirme Merkez
Koordinatörü Özge Yalçın Demiran,

Konuşmaların ardından NTV

hayatına girerken sorun yaşamıyoruz.

“Engelim Olma” Topluluğu Başkanı

Sunucusu ve Editör Erhan Ertürk

Mezunlarımızda iş bulma oranı yüzde

Mustafa Kemal Gökbulak ve Öğrenci

moderatörlüğünde dörderli iki gruptan

seksenin üzerinde. Öğrenciler olarak

Konsey Başkanı Bilgehan Açıkses

oluşan Gençlik Temsilcileri Tartışıyor:

çok ciddi sorunlarımız yok. Bana

katıldı.

“Kariyer Planları ve İş Yaşamına Geçişte

gelen şikayetler çok basit örneğin,

Karşılaşılan Güçlükler” konulu panel

tuvaletler için boy aynası isteniyor
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bunun dışında gerçekten ciddi

süreçlerinde zorlandığını fakat engeli

talep yok. Üniversitemiz bir vakıf

olan kişilerin iki kat zorlandığına dikkat

üniversitesi ancak para kazanmak

çekti. “Engelim Olma” Topluluğu

için değil öğrenci yetiştirmek için

Başkanı, yetkililere engellerini

çalışıyor. Öğrencilerin yüzde ellisinden

görmemelerini ve iş hayatında neler

fazlası da burslu olarak okumakta.

başarabileceklerinin dikkate alınması

Bizde ayrım yapılmıyor eğitim ve

çağrısında bulundu.

öğrenci paradan daha değerli”
şeklinde konuştu. Başkent Üniversitesi

Açılış konuşmalarının ardından verilen

Konsey Başkanı, üniversite eleştirisi

arada Gençlik ve Spor Bakanı Akif

yapmadan önce kişinin kendisine

Çağatay Kılıç katılımcılarla bir araya

sunulan olanakları değerlendirmede

geldi. Başkent Üniversitesi “Engelim

ne kadar istekli olduğunun tartışılması

Olma” Topluluğu Başkanı Mustafa

gerektiğinin altını çizerek, öğrencilerin

Kemal Gökbulak ile yakından ilgilenen

farkındalıklarının artırılmasını

Bakan Kılıç “Engelim Olma” Topluluğu

vurgulayarak tartışmaya farklı bir boyut

Başkanı’nın Başkent Üniversitesi’nde

kazandırdı.

hiçbir fiziki zorlukla karşılaşmadığını
ayrıca moral ve motivasyon olarak

Oturumun ardından “soru-cevap”

destek gördüklerini ifade ederek

kısmına geçildi. Bu süreçte söz

Başkent Üniversitesi’ne engelli öğrenci

alan “Engelim Olma” Topluluğu

ve gençliğe vermiş olduğu destekten

Başkanı Mustafa Kemal Gökbulak,

dolayı teşekkür etti. ■

engeli olmayan mezunların iş arama

“Dezavantajlı Yükseköğrenim
Öğrencilerinin İş Piyasasına
Erişimin Kolaylaştırılması için
Teknik Yardım (DEZÖDES)”
Projesi T.C. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı
tarafından imzalanan bir
sözleşmedir. Projenin
temel hedefi üniversite
öğrencilerinin okuldan işe
geçiş sürecinde Avrupa
Birliği ve Türkiye tarafından
sunulan fırsatlarla ilgili
farkındalığını artırmaktır.
DEZÖDES; Üniversiteler
ve istihdam politikaları ile
ilgili çalışan diğer kurumlar
arasındaki işbirliğini
güçlendirerek dezavantajlı
yükseköğrenim öğrencilerine
daha iyi hizmetler sunmayı,
Dezavantajlı öğrencilerin
işgücü piyasasına erişimini
kolaylaştırarak kurumun
bu konudaki hizmet sunma
kapasitesini artırmayı
amaçlamaktadır.
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Başkent’te

Kariyer Fuarı
Başkent Üniversitesi Kariyer
Yönlendirme Merkezi
tarafından düzenlenen
kariyer fuarında iş dünyasının
önemli isimleri, öğrenciler
ile başarılarının anahtarını
paylaştı. Galeri başkent
alanındaki Kariyer Fuarı’nda
35 firmanın temsilcisi Başkentli
öğrencilerle buluştu. Staj ve iş
olanağına sahip öğrenciler de,
etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerinin mezuniyet sonrası

bulunarak hedeflerine giden ilk yolda

rekabet ortamında fark edilmesi

önemli adımlar attı.

ve farklı olmayı başarabilmesi

Kariyer fuarını Başkent Üniversitesi

amacıyla Başkent Üniversitesi Kariyer

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da

Yönlendirme Merkezi tarafından

ziyaret etti. Stantları tek tek dolaşarak,

düzenlenen kariyer fuarına devlet

firma temsilcilerinden bilgi aldı. Fuar

ve özel sektöre bağlı çok sayıda

kapsamında düzenlenen panellerde

firma katıldı. Firma temsilcileri

de öğrenciler firma temsilcilerinden

kurdukları stantlarda öğrencilere

stajın kariyer planındaki yeri, doğru

sektörleri hakkında bilgi verdi,

özgeçmiş yazma yöntemleri ve iş

önemli tavsiyelerde bulundu. Kariyer

yaşamında nelere dikkat edilmeli

planlarına yeni bakış açısı getiren

gibi konularda bilgi sahibi oldu.

öğrenciler de staj ve iş başvurusunda

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nermin Özgülbaş fuarla
ilgili olarak yaptığı açıklamada
kariyer fuarlarını öğrencilerin birer
fırsat olarak görmesi gerektiğini
belirterek; “Öğrencilerimiz çalışmak
istedikleri sektördeki firmalar ile bu
fuar sayesinde iletişime geçebiliyor,
merak ettikleri soruları sorup staj
başvurusunda bulunabiliyorlar.
Çeşitli sektörlerden önemli şirketler
öğrencilerimizle bire bir görüşmeler
yapıyor. Fuar sayesinde öğrencilerimiz
aynı gün içerisinde birden fazla şirkete
başvurma ve ilgili insan kaynakları
yöneticileri ile görüşme fırsatı
yakalıyor” dedi. ■
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Prof. Dr. Zeliha Eser:
“Buluştayın amacı Ankara ve çevre illerden
katılımcıları çeşitli sektörlerden başarıya imza
atmış iş insanlarıyla tanıştırmaktır.”

İş’te
Başkent
Buluştayı
2017
Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka
Merkezi tarafından düzenlenen İş’te
Başkent Buluştayı 27-28 Nisan 2017
tarihlerinde Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.

İki gün boyunca başarılı iş adamları

bu toplantıların faydalı olduğunu

EKİN Ön kuluçka Merkezi Müdürü

ve girişimcilerin öğrencilerle

düşünüyorum” dedi. Öğrencilerin

Prof. Dr. Zeliha Eser buluştayla

buluştuğu etkinlikte konuşan Başkent

yoğun ilgi gösterdikleri buluştaya

ilgili olarak; “Buluştayın amacı

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

katılan başarılı iş adamları ve

Ankara ve çevre illerden katılımcıları

Haberal üniversitelerin iş yaşamındaki

girişimciler öğrencilerle eğitim sonrası

çeşitli sektörlerden başarıya imza

rolüne dikkati çekerek İş’te Başkent

iş dünyasında başarının anahtarlarını

atmış iş insanlarıyla tanıştırmaktır.

etkinliğinin önemine vurgu yaptı.

paylaşarak bu süreçte yaşadıkları

Konuşmacılar başarı öykülerini

Prof. Dr. Ali Haberal “Üniversite ve

zorlukları ve başarı hikayelerini anlattı.

katılımcılarla paylaşarak, katılımcıların

sanayi iş birliği ülkemizin geleceği

Ayrıca buluştaya katılan konuklar

sorularını yanıtlamışlardır. Bu

için çok önemli. Başkent Üniversitesi

girişimcilik ve kariyer planlamada

sene, OPET ana sponsorluğunda

olarak üzerinde önemle durduğumuz

gençlere yol gösterecek önerilerde

düzenlenen İş’te Başkent Buluştayı’nın

bu iş birliklerinde öğrencilerimizin

bulundu. Söyleşilerin ardından

katılımcı sayısı 500 kişi olmuştur”

de sektörlerle, kurumlarla ve

katılımcılar öğrencilerin iş hayatı ile

dedi. ■

toplumla iş birliği yapabilmesini

ilgili tüm merak ettiği soruları da

sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

yanıtladılar. Başkent Üniversitesi

BUSS’17

BUSS’17 öğrenci seminerinin bu yılki konuşmacıları, Melek
Yatırımcılık ve Girişim Fonlaması üzerine odaklanan ve aynı
zamanda lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Bilgisayar

17 Mart 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi Endüstri

Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Ali Rıza Babaoğlan,

Mühendisliği Bölümü Verimlilik Topluluğu tarafından,

MAN Kamyon ve Ticaret A.Ş. CEO’su Tuncay Bekiroğlu,

bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Başkent Üniversitesi

Oracle Türkiye ve Orta Asya Teknoloji Satış Direktörü

Öğrenci Semineri-BUSS, “Fark Yaratanlar” temasıyla

Sedat Zencirci ve Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür

gerçekleştirildi. Katılımcı konuklar kendi kariyer

Yardımcısı Gökhan Ata Okutan oldu. BUSS’17 ile öğrenciler

yolculuklarını, öğrencilik hayatlarında ve mezun olduktan

alanlarında lider olan konuşmacıların deneyim ve

sonra ne gibi yollardan geçtiklerini öğrencilerle paylaştı.

bilgilerinden yaralanarak bir araya gelme fırsatı buldular. ■
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Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı’ndan

İstanbul Güvenlik Konferansı
Başkent Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezi ve
Konrad Adenauer Vakfı
işbirliği ile güvenlik konferansı
gerçekleştirdi.
Başkent Üniversitesi ve Konrad

Çetin, Emekli Büyükelçi Onur Öymen

Güvenlik Konferansı olarak devam

ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr.

edecektir. Etkinliğimizin dünya

İlter Turan, Emekli Genelkurmay İkinci

genelinde referansa yükseltilebilmesi

Başkanı Orgeneral Edip Başer’in yanı

için gerekli bilgi birikim deneyim ve

sıra Avrupa, Amerika ve İsrail’den çok

enerjiye sahip olduğumuzu İstanbul’un

sayıda uluslararası ilişkiler uzmanı ve

ise tarihi ve kültürü eş zamanlı

diplomat katıldı.

yaşatan benzersiz konumuyla ideal
bir ev sahibi olduğunu düşünüyorum.

Adenauer Vakfı ev sahipliğinde
İstanbul’da ilk kez gerçekleşen

Bölgesel ve ulusal güvenlik odaklı

Radikalizm, fanatizm kökten dincilik

konferansa; Başkent Üniversitesi

sorunların ele alındığı konferansta

yükselen değerlere şiddetin ise bir

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın

açılış konuşmasını Konrad Adenauer

ifade biçimine dönüşerek insanlığın

yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof.

Vakfı Türkiye Temsilcisi Sven Joachim

ortak tehditlerine evrildiği bir

Dr. Abdülkadir Varoğlu ve Başkent

Irmer ve Başkent Üniversitesi Stratejik

dünyada dayanışma paylaşma gibi

Üniversitesi Stratejik Araştırmalar

Araştırmalar Merkezi Danışmanı Ercan

sahip olmamız gereken ortak temel

Merkezi’nden Merkez Müdürü Prof. Dr.

Çitlioğlu yaptı. Çitlioğlu konuşmasında;

değerlerin öncelenmesine hizmet verip,

Sadi Çaycı ve SAM Danışmanı Ercan

“2008 yılında Türk Alman Güvenlik

aklın sesini yansıtacak platformlara olan

Çitlioğlu, Başkent Üniversitesi Öğretim

Diyoloğu adıyla Başkent Üniversitesi

ihtiyaç İstanbul Güvenlik Konferansı’nı

Üyelerinden Prof. Dr. Recep Tayfun,

işbirliğiyle başlattığımız ve kurumsal

hayata geçirmemizin en önemli

Prof. Dr. Yelda Demirağ, Prof.Dr. Uğur

bir kimlik kazanan etkinliğimiz bu

gerekçelerinden birisi oldu” dedi.

Güngör, Eski Dışişleri Bakanı Hikmet

yıldan itibaren yolculuğuna İstanbul
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Prof. Dr. Ali Haberal;
“Ülkemizin bütünlüğünü göz ardı edemeyiz. Hiçbir
Türk vatandaşı ülkemizin bir karış toprağından
vazgeçemez. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir.”

Dünya ve Türkiye’yi tehdit eden terör

temin etmektedir. Dostlarımızın

Başkent Üniversitesi olarak ülkemizin

ve mülteci sorununun ele alındığı

ve müttefiklerimizden bu konuda

gelişmesinde demokratik hakların en iyi

toplantıda Prof. Dr. Ali Haberal;

Türkiye’ye gereken desteği beklemenin

şekilde kullanılmasında ve güvenliğin

“Türkiye’nin terörle mücadelede

bizim en temel hakkımız olduğunu

her türlü sorunun da üzerimize düşen

müttefiklerinden işbirliği istemek

unutmamalıyız. Özellikle son aylarda

görevi layıkıyla yapacağız” dedi.

hakkıdır” dedi. Prof. Dr. Haberal

Suriye’de yaşanan olaylar Türkiye’nin

konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “

bütünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir.

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Türkiye gerek Avrupa yakınlığıyla

Burada ABD ve Rusya ile beraber diğer

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu’da

gerekse Orta Doğu ülkeleriyle köprü

ülkelerin bizimle işbirliği içinde olmaları

konferansın önemine ilişkin yaptığı

durumunda bir ülkedir. Bu hem iyi hem

gerekmektedir. Ama yaşanan olaylarda

değerlendirmede; “Geçmişte Türk

kötü. Türkiye uzun yıllardan beri güvenlik

iş birliğinin pek de istenilen koşullarda

Alman bağlamında ilişkilendirilen

sorunlarıyla uğraşmaktadır. Başta PKK

seyretmediği herkes tarafından

konular bugün Türkiye’nin bölgesel

olmak üzere.Yaşadığımız sorunlar da

gözlenmektedir. Dolayısıyla orada

ve küresel anlamda yaşadığı güvenlik

müttefiklerimizden Türkiye’nin içinde

yaşanan başta İşid ve diğer örgütlerin

sorunlarınının tümüne yönelik

bulunduğu ve güvenliğini tehdit eden

tutum ve davranışlarına karşı Türkiye’ye

ilgililerden tartışma konusu yaratılması

durumlarda gerekli işbirliğini beklemek

işbirliği elini uzatmalıdır. Ülkemizin

bekleniyor. Özellikle ABD ve İsrail gibi

en temel hakkımızdır. Son yıllarda

bütünlüğünü göz ardı edemeyiz.

ülkelerin burada bulunması çok önemli.

dünyayı etkileyen sorunların başında

Hiçbir Türk vatandaşı ülkemizin bir

Diğer bir konuda Kuzey Kıbrıs Türk

mülteci sorunu olduğunu biliyoruz.

karış toprağından vazgeçemez. Bunu

Cumhuriyeti’nin devlet olarak burada

Bugün Türkiye sayıları 4 milyonun

bütün dünya böyle bilmelidir. Türkiye

yer alması. Başkent Üniversitesi’nden

üzerindeki Suriye ve Irak vatandaşını

Cumhuriyeti müslüman bir ülkedir.

konusunda uzman öğretim üyeleri de

barındırmaktadır ve bunların her

İslamı en iyi şekilde uygulayan ülkenin

bu konferansta fikirlerini söyleme şansı

türlü sosyal ve yaşamsal koşullarını

Türkiye olduğu unutulmamalıdır.

bulacak” dedi. ■
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Küresel Liderler ve
Eğitim Zirvesi
Küresel Liderler ve Eğitim
Zirvesi bu yıl 25-26 Nisan
tarihlerinde Birleşik Arap
Emirlikleri Abu Dhabi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Foreign Policy Dergisi
yayıncıları ve FP Group ile
bir yüksek öğretim eğitim
danışmanlık firması LLC’nin
sponsorluğunda organize
edilen zirve, kültürel açıdan
ortak menfaatlere yönelik
tartışmaların yapılması
ve somut yollarla işbirliği
gerçekleştirme konularında
birçok ülkeden katılımcıları
hem sanal hem de gerçek
ortamda bir araya getirdi.
İki gün süren zirveye katılan
91 konuşmacı, teknolojik
gelişmelerden, eğitimde
28

cinsiyet eşitliğine, liderlik ve
kültürel girişimcilikten değişim
yönetimine kadar birçok
önemli konuda çalışmalar
sundu.
Abu Dhabi İdari Konseyi Başkan
Yardımcısı H.H.Sheikh Hazza bin
Zayed Al Nahyan’ın ev sahipliğinde
düzenlenen Kültürel Liderler
Zirvesi’ne Başkent Üniversitesi’nden
Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu katıldı.
Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, zirvenin
gerçekleştiği iki gün süresince
yaptığı sunumların yanı sıra 27
Nisan 2017 tarihinde de Birleşik
Arap Emirlikleri’nin yöneticilerine
stratejik düzeyde eğitim veren
Rabdan Akademi’de iki oturumluk bir
konuşma yaptı.

25 Nisan 2017 tarihinde Suudi
Arabistan Elektronik Üniversitesi
Dekanı Dr. Mohammad Alawairdhi’nin
başkanlığını üstlendiği oturumda
Prof. Dr. Varoğlu üniversitelerin
gelecekte nasıl bir konumda olacağı
ve öğrencilerin farklı açılardan ne
şekilde öğrenebileceğine ilişkin olarak
öğrenme gereksinimlerinin teknoloji
ile entegre edilmesi, pedagojik ve
davranışsal açıdan biçimlendirilmesi
üzerine bir çalışma sundu. Zirvenin
ikinci günü ise Katar Yükseköğretim
ve Eğitim Bakanlığı Öğrenci
Değerlendirme Uzmanı Hatem
İbrahim’in başkanlığında “İstihdam
Fırsatlarını Yaratmada Küresel Bir
Bakış Açısının Geliştirilmesi” konusu
üzerine bir sunum yaparak konuya
ilişkin görüşlerini katılımcılarla
paylaştı.
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Zirvenin sona ermesinin ardından

ilk aşamasında Prof. Dr. Varoğlu,

görevlere ilişkin olarak liderlerin

27 Nisan 2017 tarihinde Prof. Dr.

bilgi çağı koşullarında bireysel,

deneyimledikleri sorunlar ve kriz

Varoğlu yine Abu Dhabi’de bulunan

örgütsel ve toplumsal düzeydeki

durumlarında ortaya çıkan lider-

dünyanın önde gelen uzman eğitim

değişim ve uygulamalar boyutuyla

izleyen davranışları gibi konulara

kuruluşlarından olan ve birincil amacı

kriz yönetimine açıklık getirerek

değinerek son aşamada ise, değişim

olarak güvenlik, savunma, korunma,

savunma kuruluşlarının işleyişinde

süreçlerinin karmaşıklığı ve hızı ile

acil durum hazırlığı, müdahalesi ve

kaos ve tehlike durumlarında

baş etmeye ilişkin olarak liderler ve

kriz yönetimi gibi konularda bilimsel

benimsenmesi gereken liderlik

kuruluşlara yönelik bilgi yönetimi

yaklaşımlar benimseyerek lider

modelinin oluşturulması ve bu tip

becerileri, kültürlerarası bağlamlarda

bireyler yetiştirmeyi hedefleyen

durumlarda çevresel karışıklığın yanı

müzakere ve iletişim süreçleri, kültürel

Rabdan Akademi’de Savunma

sıra belirsizlik gibi dışsal etmenlerin

farklılıkların yönetsel süreçlere etkisi,

Kurumlarının Yönetimi üzerine son

koordinasyonunu sağlamada stratejik

karmaşıklık ve belirsizlik durumlarında

dönemde ortaya çıkan eğilimler,

düşünmenin önemine vurgu yaptı.

kriz yönetiminin nasıl gerçekleştiği

yaşanmakta olan sorunlar ve

Konuşmanın ikinci aşamasında

gibi önemli ve aynı zamanda

konuya ilişkin imkanlar üzerine bir

ise küresel açıdan değişim,

popüler konular üzerinde görüşlerini

konuşma gerçekleştirdi. Birkaç

ülkelerin ve savunma kuruluşlarının

katılımcılarla paylaştı. ■

aşamada gerçekleşen paylaşımların

bu değişimdeki yeri, askeri

Türkiye-Rusya
Federasyonu İlişkileri
09 Mart 2017 tarihinde Başkent
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
tarafından Başkent Üniversitesi İletişim
Fakültesi Stüdyosu’nda Türkiye ve Rusya
Federasyonu’nun ikili ilişkileri konusunun
değerlendirilmesi amacıyla “Türkiye-Rusya
Federasyonu İlişkileri” başlıklı bir panel
düzenlendi. Etkinlikte Ankara Üniversitesi
SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Erel Tellal, Atılım Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Toğrul İsmayıl panelist olarak yer
alırken panelin moderatörlüğünü Başkent
Üniversitesi SİBU Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Yelda Demirağ yaptı. Panelde konularında
uzman öğretim üyeleri Türkiye-Rusya
ilişkilerini geçmişten günümüze kadar
değerlendirdiler. Prof. Dr. Erel Tellal ikili
ilişkilerin başlangıcını, Milli Mücadele
döneminde başlayan ittifak ilişkisini, İsmet

İnönü dönemini değerlendirdi ve Soğuk
Savaş döneminde karşı kutuplarda yer
almalarına rağmen yine de bu dönemde
yapılan teknik anlaşma ile 60’ların ikinci
yarısında Türkiye’de kurulan Sanayii
tesislerinde SSCB’den gelen kredilerin
alt yapı teşkil ettiğini anlatarak Soğuk
Savaşın bitişi sonrasında da ilişkilerin
gelişmesinde etkili olan faktörlere değindi.
Prof. Hasan Ali Karasar ise ikili ilişkilerde
özellikle uçak krizi sonrası yaşananlar ve
normalleşme sürecine nasıl girildi konuları
üzerinde durarak Suriye, Karadeniz ve
enerji bağlamında ilişkileri analiz etti. Son
konuşmacı olan Doç.Dr. Toğrul İsmail ise
eleştirel bir açıdan Türkiye-Rusya ilişkilerine
yaklaşarak Putin Rusya’sını ve Rusya’nın
Dış Politikada ki hamlelerinin ne anlama
geldiğine dair önemli bilgiler aktardı.
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yelda Demirağ
konuşmasında ikili ilişkileri uluslararası
konjonktür açısından değerlendirdi. ■
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Kadınlar Her Yerde
Başkent’te Kadınlar Haftası
Ankara’da kadının emeğine
ve eğitimine en çok değer
veren kurum olan Başkent
Üniversitesi kadına yönelik
proje ve etkinlikleri ile
Türkiye’ye hatta dünyaya
örnek olmaya devam ediyor.
Başkent Üniversitesi
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü bir
gün değil bir hafta süren
etkinliklerle kutlayarak yine
farkını ortaya koydu.
Başkent Üniversitesi rektör
yardımcısı Prof. Dr. Nermin
Özgülbaş’ın öncülüğünde İletişim
Fakültesi ve Kurumsal İletşim
Koordinatörlüğü tarafından
planlanan etkinlikler hafta boyunca
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
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İlk etkinlik sabah saatlerinde Başkent Üniversitesi Spor Salonu’nda yapıldı.
Kampüsün ritmini sporla yakalamak için Başkentli kadınlar güne aerobik yaparak
başladı. Spor salonunda düzenlenen ve erkek öğrencilerin de destek verdiği
aerobik sonunda katılımcılara 8 Mart’a özel küçük armağanlar verildi.
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Medya Buluşmaları: Medya, Sanat ve Kadın
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda
düzenlenen “Medya, Sanat ve Kadın” konulu panelin
açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Ali Haberal yaptı.
Prof. Dr. Ali Haberal konuşmasında; “Kadın haklarının
gelişmesi yalnızca kadınların değil bu ülkede yaşayan
herkesin hayatını geliştirecek ve hepimize daha
yüksek standartlarda bir yaşam olanağı sağlayacak bir
demokratikleşme hareketidir. Daha zengin daha özgür
daha adil bir Türkiye hayalini gerçekleştirmenin yolu
önce ve mutlaka kadınların haklarını teslim etmekten
geçmektedir”dedi. İletişim Fakültesi’nden Özge
Mumcu’nun moderatörlüğündeki Medya, Sanat ve
Kadın panelinin konukları; tiyatro sanatçıları Şebnem
Gürsoy ile İpek Çeken’di. Gürsoy ve Çeken sanat
dünyasında kadın olmanın zorluklarını kendi yaşam
öykülerinden örneklerle samimi bir dille katılımcılara
anlatarak sanat dünyasında kadınların da var
olduğunu ve bu alanda da gerekli hakların verilmesi
için çalışmaların daha hızlı ve adil bir şekilde yapılması
gerektiğinin altını çizdiler. Söyleşinin ardından
sanatçılar gençlerin sorularını yanıtladı.

“Yapabilirsin” Ankara Galası
Gazeteci Yazar Tuluhan
Tekelioğlu’nun hazırladığı
“Yapabilirsin” belgeselinin
Ankara Galası Başkent
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından dokuz

belgeselle ilgili olarak “Umut veren bir

kadının hikâyesinden hareketle

belgesel çekmek, insanlara iyimserlik

hazırlanan “Yapabilirsin” belgeseli

aşılamak istedim. Bunu da ancak

katılımcıların beğenisini kazandı.

kadınlardan yola çıkarak yapabilirdim.

Gösterim sonrasında İletişim Fakültesi

Çünkü kadın varsa, imkansız yoktur”

Değişimi kendi hayatında yaratmış

Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı’nın

dedi.

ve çevresine yaymayı başarmış,

yönettiği söyleşide Tekelioğlu
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Sosyal Politikalar ve Kadın Hakları
Başkent Üniversitesi
tarafından hafta boyu süren
Başkent’te Kadınlar Haftası
etkinliklerinden bir diğeri
“Sosyal Politikalar ve Kadın
Hakları” başlıklı panel oldu.
Panelin açılış konuşmalarını
Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Haberal ve
BÜKÇAM Müdürü Prof. Dr. Ayşe
Akın yaptı. Başkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal
konuşmasında kadınların her
alanda çalışma yaşamına
katkıda bulunduğuna vurgu
yaptı.

konuşmasında ayrıca kadına yönelik

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

şiddetin önüne geçilmesi için de

Dr. Nermin Özgülbaş yaptı. Prof.

çağrıda bulunarak; “Bugün gelinen

Dr. Özgülbaş “Başkent Üniversitesi

noktada kadına yönelik şiddet

kadın hakları konusunda ayrıcalıklıdır.

alınan polisiye tedbirlere rağmen

Üniversite çalışanlarının yüzde 53’ü;

önlenemiyor. Herkes üzerine düşen

öğrencilerin yüzde 58’i, akademik

görevi yapmalı” dedi. BÜKÇAM Müdürü

personelin yüzde 63’ü kadındır. Kadın

Prof. Dr. Ayşe Akın da konuşmasında

istihdamının yüzde 20 olduğu ülkede

kadına yönelik şiddetin önlenmesi

hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal

için kamu ve sivil toplum örgütlerinin

kadın çalışmalarına önem verdi” dedi.

birlikte çalışma yapması gerektiğinin

Panelistlerden Hacettepe Üniversitesi

altını çizdi. Prof. Dr. Akın ayrıca Başkent

Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr.

Üniversitesi’nin akademik çalışmaların

Aylin Görgün Baran “Türkiye’de

yanı sıra toplumsal sorunlara çözüm

Sosyal Politikalar ve Kadın”, Başkent

amaçlayan projelere de öncülük

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

yaptığını belirterek kadın ve kadın

Burcu Simay Özden “Türkiye’de Genç

sorunlarının bu projelerde başı

Kadın Olmak”, Türkiye Kadın Dernekleri

“Başkent Üniversitesi’nde kadınlar

çektiğini belirtti. Açılış konuşmalarının

Federasyonu Canan Güllü “Türkiye’de

çalışıyor. Yönetim kadrosunda

ardından panele geçildi. “Sosyal

Kadın Hareketinin Mücadele Gündemi”

kadınların olması fark ve ayrıcalık

Politikalar ve Kadın Hakları” başlıklı

başlıklarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.

yaratıyor” dedi. Prof. Dr. Ali Haberal

panelin moderatörlüğünü Başkent

Klasik Müzik Konseri
Orkestra Akademik Başkent kadınlar haftasına Prof. Dr. İhsan Doğramacı
Konferans Salonu’nda verdiği bir konserle destek oldu. Orkestrada yer alan
sanatçıların çoğunun kadın olması gözlerden kaçmadı. Orkestra Akademik
Başkent’i bu özel konserde şef Yalçın Adıgozalov yönetirken, solist Yegana
Akhundova (Piyano) dinleyenlere müzik dolu anlar yaşattı.
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Medya Buluşmaları: İsmail Küçükkaya
“Cumhuriyet ve Kadın”

Başkent’te Kadınlar Haftası etkinliklerinde “Cumhuriyet

gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Başkent

ve Kadın” başlığı gazeteci, program yapımcısı, sunucusu

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Lale Şıvgın

İsmail Küçükkaya’nın katıldığı panelde ele alındı. Panele

Dündar yaptı. İsmail Küçükkaya söyleşide Cumhuriyet ile

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, rektör

birlikte Türk kadının kazanımlarından bahsederken Başkent

yardımcıları, üniversite yöneticileri, akademisyenler,

Üniversitesi’ni de çalışan kadın sayısı çokluğundan ötürü

öğrenciler ile davetliler katıldı. İzleyiciler arasında

tebrik etti. Söyleşi sonunda gençlerle bol bol fotoğraf

Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya da yerini aldı.

çektiren Küçükkaya gençlere “Nutuk” dağıttı.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda

Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Atölyesi
Avni Akyol Konferans Salonu’nda

sunumlarında temel kavramlar, haber

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin

gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet

nesnesi olarak kadın bedeni konuları

Özgülbaş ise kadınların toplumsal

Farkındalık Atölyesi” katılımcılardan

oldu. Atölyenin açılış konuşmasını

yaşamın sosyal, ekonomik, kültürel,

büyük ilgi gördü. Uçan Süpürge

yapan İletişim Fakültesi Dekanı

siyasal, eğitim alanları ve karar

Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Prof. Dr. Özcan Yağcı, kadınların

alma mekanizmalarında yer alarak

Kurucusu Halime Güner, Başkent

haklarının yalnız bir gün değil her

ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden

gün savunulması gerektiğini ve

de katkı sağladıklarını belirterek tüm

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu,

kadının toplumsal yaşama etkin bir

bunların artarak gelişmesi için en

İletişim Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dr.

şekilde katılmasının yolunu açmak

önemli unsurun kadınlarımızın eğitimi

Lale Şıvgın Dündar, Başkent “He

için daha çok çalışılması gerektiğini

olduğuna dikkat çekti. ■

for She” Öğrenci Topluluğu’nun

vurguladı. Başkent Üniversitesi
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Anadolu Bacılarına
Tam Destek
Ankara Kalkınma Ajansı
tarafından finanse edilen,
Polatlı Ticaret Odası, Başkent
Üniversitesi, Kadın Eğitim ve
İstihdam Derneği ve Polatlı
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Pancar İle İlgili Tarımsal
Üretime Dayalı Ürün Geliştirme”
projesi tanıtım toplantısı
Polatlı Ticaret Odası tarafından
Polatlı Belediyesi Şehit Cüneyt
Sertel Sosyal Tesislerinde
gerçekleştirildi.

desteğiyle bu kooperatifi kurmaya

medeni toplumlar düzeyine erişmesi

karar verdik. Buraya geldikleri

ancak birliktelikle olur. Biz de Başkent

için sivil toplum kuruluşlarının

Üniversitesi olarak bunu yapmayı

temsilcilerine, oda başkanlarımıza

arzuluyoruz. Bu projenin ayrı bir yeri

ve bağlı kurumlarımızdan bütün

var. Polatlı, Ankara’nın hemen yanı

yetkililerimize teşekkür ediyorum”

ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte

dedi. Başkent Üniversitesi Rektörü

yürütülen en önemli projelerden

Prof. Dr. Ali Haberal da “Öncelikle

biri bu. Bugün ülke nüfusunun

Üniversite olarak böyle bir projede

yarısını kadınlarımız oluşturuyor.

yer almanın mutluluğu içindeyiz.

Kadının olmadığı yerde başarının

Üniversitelerin asıl görevlerinden

olması mümkün değildir. Dolayısı

biri eğitimdir ama bu iş sadece

ile ülkenin kurucusu Gazi Mustafa

eğitimle kalmamalıdır. Biz de

Kemal Atatürk de bunu gördüğü

Başkent Üniversitesi olarak öncelikle

için kadınlarımıza seçme ve seçilme

sanayi ile işbirliğine girdik. Anadolu

hakkı dahil olmak üzere her türlü

Tanıtım toplantısında Polatlı

Organize Sanayi ile yürüttüğümüz

hakkı vermiştir. Bu kooperatifleşme

Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya:

önemli projeler var. Bunun yanı sıra

ve bu başarı da bunun en güzel

“Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi

belediyeler, sivil toplum kuruluşları

örneğidir. 13 kadın ve ona destek

bu projenin içinde ilerlerken

bu ülkenin fikir babaları ve ülkemizin

sağlayan diğer kadınlarımız,

oluşan bir fikirdi. Çalışanlarımızın

renk taşlarıdır. Ülkenin kalkınması,

projenin içinde bulunanlar ve
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Prof. Dr. Ali Haberal:
“Üniversitelerin asıl görevlerinden
biri eğitimdir ama bu iş sadece
eğitimle kalmamalıdır. Biz de
Başkent Üniversitesi olarak öncelikle
sanayi ile işbirliğine girdik. Ülkenin
kalkınması, medeni toplumlar
düzeyine erişmesi ancak birliktelikle
olur. Biz de Başkent Üniversitesi
olarak bunu yapmayı arzuluyoruz.”

erkekler, el ele verdiğimizde birlikte

her projenin yanınızdayız. Bu ülkenin

yola çıkarak kadınlarımızla birlikte

yapılmayacak hiçbir şey yoktur.

insanının yapamayacağı hiçbir şey

pancar pekmezini üretmek kadın

İnanmak, başarmaktır. Polatlı’nın

yoktur; yeter ki birbirimize güvenelim,

girişimciliğinin desteklenebileceği

kadınları inandı, Polatlı bu işe gönül

inanalım” dedi. Tanıtım toplantısı Proje

bir kooperatif kurmak amaçlarımız

verdi. Başta PTO Başkanımız ve

Koordinatörü Arzu Fırlarer’in yaptığı

arasındaydı. Pek çok yerel ve ulusal

diğer paydaşlar el ele verdi ve ortaya

sunumla devam etti. Arzu Fırlarer

medya da projemiz yer buldu. Anadolu

bir marka; Panpek çıktı. Umarım

ise; Proje hakkında şu bilgilere yer

Bacıları ve Panpek olarak bundan

Türkiye’nin her yerinde satışı devam

verdi: “Bu proje, Ankara Kalkınma

sonra da pancar pekmezini anlatmaya

etmekle kalmayacak, bu marka yurt

Ajansı’nın sürdürülebilir mali destek

devam edeceğiz. Ayrıca pancar

dışına da yayılacaktır. Emeği geçen

programına yapılan bir başvuru

pekmezinin Polatlı olarak coğrafi

herkese, Üniversitem adına teşekkür

sonrasında ortaya çıktı. Polatlı’nın en

işaretlemesini yapmak için çalışma

ediyorum. Biz, elimizden geldiğince

önemli tarımsal ürünü olan pancardan

başlattık” dedi.

Ambalaj Tasarımı: Başkent Üniversitesi,
İletişim Fakültesi Araş. Gör. Banu Erşanlı
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Engelli Kim?
Dünya Engelliler Haftası
münasebeti ile Başkent
Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Başkent’te
Engelliler Duyarlılık Günü
Sempozyumu”na Türkiye
Özürlüler Eğitim ve Dayanışma
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
Saime Toptan ve SERÇEV
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Süheyla Gürkan
katıldı. Serbay Acar ve Mustafa
Olcaytu Tunçelin de konuşmacı
olarak yer aldığı etkinlikte
engelli bireylerin sorunlarına
dikkat çekildi.

sosyal sorumluluk projesinde yer

aynı haklara sahiptir’” dedi. Toptan

almaya çalıştıklarını ve alacaklarını

konuşmasında başta zihinsel engelliler

belirtti. Başkent Üniversitesi Rektör

olmak üzere engellilerin sosyal

Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş

ve yasal haklarının korumasının

da bu anlamlı etkinliğe Başkent

gerekliliğine işaret ederek engelli

Üniversitesi olarak ev sahipliği

bireylerin toplum tarafından

yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını

benimsenmesini sağlamak, sosyal

belirterek önümüzdeki günlerde

hayatta karşılaştıkları sorunların

benzer etkinliklerin öğrencilerle

çözümünde etkili olacak projelerin

birlikte daha da fazla yapılması ve

desteklenmesi gerektiğini söyledi.

farkındalık oluşturulması için gayret

Bu konuda farkındalığın ancak

edeceklerini belirtti.

eğitimle artabileceğinin de altını çizen
Toptan bu eğitimlerin ana okulundan

1994 yılında bir grup engelli birey ve

itibaren herkese verilmesi gerektiğini

onların aileleri tarafından kurulmuş

ve engelli bireylere empati yoluyla

bir sivil toplum kuruluşu olan ÖZEV

ulaşılabileceğini belirtirken engelli

Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan

bireylere acıyarak bakmanın çözüm

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

konuşmasında engelli bireyleri yok

olmayacağını söyledi. Saime Toptan;

Dr. Ali Haberal Başkent Üniversitesi

saymanın insan onuruna hak ve

“Engelli insanlarımız sadece özel

olarak bu anlamlı günde ve her zaman

özgürlüklerine yapılmış en büyük

gün ve haftalarda hatırlanmamalı.

engelli bireylerin yanında olduklarını,

saldırı olduğunun altını çizerek “Bütün

Engelli vatandaşlarımızı toplumla

onlar için yapılması gereken her türlü

engelli bireyler diğer vatandaşlarla

kaynaştırarak onlara istihdam şartları
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yaratıp etkin bir şekilde ekonomiye

Etkinliğe katılan Down Sendromlu

olurken çevrelerindeki insanların

katılımlarının sağlanması gerekir.

Mustafa Olcaytu Tunçel ve Serebral

ancak onları yakından tanıdıkça iş ve

Bu güzel ve özel insanlarımızın

Palsili Serbay Acar da hissettiklerini

sosyal yaşamın içinde hiçbir engel

ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat

paylaştılar. Konuşmalarındaki ortak

tanımadan durabilen bireyler olarak

eşitliğinden yararlanan, haklarını

payda Türkiye’de engellilere yönelik

görmeye başladıklarını belirttiler. ■

kullanabilen kişiler olmalarına

fiziki düzenlemelerin yetersizliği

imkan tanıması için toplumun tüm
kesimlerinin el birliği ile çalışması
gereklidir” dedi.
Serebral Palsili Çocuklar Derneği
(SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Süheyla Gürkan
ise toplantıda “ Dernek olarak
çalışmalarımızda amacımız
ülkemizdeki serebral palsili
bireylerin her birey gibi eşit hak ve
fırsatlara sahip olmasını sağlayarak,
onları üretken kendine yeten
bağımsız bireyler olarak topluma
kazandırmaktır. Bu konuda küresel
bir hareket inşa edilmesini sağlamak
içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”
dedi.
ÖZEV Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan sempozyum sonrası geliri SERÇEV’e
bağışlanan “Engelli Kim?” adlı kitabını imzaladı.
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Başkent Buluş Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Başkent Üniversitesi,
bilimsel çalışmalara destek
olmayı sürdürüyor. Başkent
Üniversitesi Bilgi, İnovasyon
ve Teknoloji Transfer Ofisi
tarafından ikincisi düzenlenen
2016-2017 Buluş Ödül
Töreni’nde; patent, faydalı
model ve tasarım çalışması
yapan buluşçulara plaketleri
verildi.

ve sanayi işbirliğinin önemine dikkati

•

Özgün Can Özsoy ve

çekerek Başkent Üniversitesi’nin genç

Oğuzhan Berk Yıldız, Turbo

girişimcilerinden Özgün Can Özsoy

Şarj Sistemlerinin Veriminin

ve Oğuzhan Berk Yıldız’ın patent

Arttırılmasını Sağlayan Bir Sistem
Başlıklı Patent

sahibi oldukları KİOSK sisteminin ilk
olarak Başkent Üniversitesi Ankara

•

Prof. Dr. Sayın Adnan Tepecik,

Hastanesi’nde kullanılacağını açıkladı.

Bebek /Çocuklar İçin Bir Otobüs

Ve Türk Patent ve Marka Kurumu ile

Koltuğu Başlıklı Patent

Ankara Kalkınma Ajansı’na işbirlikleri

•

Özgün Can Özsoy ve Oğuzhan
Berk Yıldız, Hasta Yönlendirmede

için teşekkür etti.

Kullanılan Bir KİOSK Sistemi
Başlıklı Patent

Türk Patent ve Marka Kurumu
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon

Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise,

ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO)

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

tarafından ikincisi düzenlenen Başkent

Dr. Mehmet Haberal’ın bilim alanında

Üniversitesi 2016-2017 Buluş Ödül

yaptığı katkılara dikkat çekti.

•

Prof. Dr. Tahir Yavuz, Bir Rüzgar ve
Hidrokinetik Türbin Kanadı Başlıklı
Faydalı Model

•

Prof. Dr. Nimet Ünay Gündoğan,
Mikro Kapiller Hematokrit Tüpleri

Töreni 18 Nisan 2017’de Başkent

Saklamak İçin Üzeri Numaralı

Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından ödül

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

törenine geçildi. Başkent Üniversitesi

Dr. Mehmet Haberal’ın da buluşçu

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a

olarak ödül aldığı törene, Türk

“Bir Muayene Masası” başlıklı patent

Kulaklık Bağlantı Aparatı Başlıklı

Patent ve Marka Kurumu Başkanı

çalışması nedeniyle verilen ödülü,

Faydalı Model

Prof. Dr. Habip Asan, Bilim Sanayi ve

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı,

Ali Haberal, Prof. Dr. Habip Asan’dan

Saraçoğlu ve Prof. Dr. Adnan

Ankara Kalkınma Ajansı Genel

aldı.

Tepecik, Bir Sedye Başlıklı Faydalı

Sekreteri Arif Şayık, Kahraman
Ertürk, Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Haberal, buluş sahipleri

•

ve akademisyenler katıldı. Başkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Haberal açılış konuşmasında eğitim
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•

Prof. Dr. Sayın Adnan Tepecik, Bir

Dr. Murat Kayabekir, Dursun

Model

2016-2017 Buluş Ödül Töreni
Ödül Sahipleri

Kazan Belediye Başkanı Lokman

Taşıma Kabı Başlıklı Faydalı Model
•

•

•

Cankat Tigin Özdemir ve Yrd.
Doç. Dr. Eylem Tataroğlu, Isıtıcı /

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bir

Elektrikli Ocak Başlıklı Endüstriyel

Muayene Masası Başlıklı Patent

Tasarım ■

Prof. Dr. Yahya Ekici, Bir Kontrol
Sistemi Başlıklı Patent

baskent.edu.tr

İnovasyonda Başkentli
Öğrencilerin İmzası

Siemens Healthineers ve Boğaziçi

Programı tamamlandı. Özellikle

Üniversitesi’nde açıklandı. Program

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

sağlık teknolojilerine odaklanarak

sonucunda jüri, Berk Yıldız (Başkent

işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen

sağlık dünyasında inovasyonu teşvik

Üniversitesi), Özgün Can Özsoy

İnovasyon Yönetimi ve Liderlik

eden İnovasyon Yönetimi ve Liderlik

(Başkent Üniversitesi), Ebru Aydemir

Sertifika Programı’nın kazananları

Sertifika Programı’na farklı şehir ve

(Erciyes Üniversitesi) ve Aysema

17 Mart 2017 tarihinde açıklandı.

üniversitelerden çok sayıda öğrenci

Koskos’tan (Başkent Üniversitesi)

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen

katıldı. Her bölümden üniversite

oluşan ekibin “Hasta Yönlendirme

ödül töreninde birinciliği Başkent

öğrencilerine açık olan ve bu yıl 26 farklı

Sistemleri Projesi”ni birinciliğe

Üniversitesi öğrencilerinin de yer

üniversiteden 262 öğrencinin katıldığı

layık gördü. Programı birincilikle

aldığı “Hasta Yönlendirme Sistemleri

programda 49 kişi finale kalarak

tamamlayan ekip, Eylül 2017’de Siemens

Projesi” kazandı. Siemens Healthineers

sertifika almaya hak kazandı.

Healthineers’ın Erlangen-Almanya’daki

ile Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji

Finalistlerin projeleri jüri tarafından

merkezinde düzenlenecek Innovation

Transfer Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen

değerlendirildikten sonra,

Research Lab Exhibition’a da katılmaya

İnovasyon Yönetimi ve Liderlik Sertifika

17 Mart 2017 tarihinde Boğaziçi

hak kazandı. ■

Bu Gençlikte İŞ Var
Her yıl TÜSİAD tarafından üniversite
öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin
farkındalığını arttırmak ve gençlere
girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak
sunmak amacı ile düzenlenen “TÜSİAD
Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasına
Başkent Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri
Mehmet İpeksever ve Gizem
Güleç katıldı. Başkent Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Berna Dengiz yarışmayla ilgili olarak;
“Üniversite öğrencisi genç girişimci
adaylarının gerekli mekanizmalar ile

desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin
büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol
oynayacakları inancından yola çıkarak
2011 yılından beri düzenlenen “TÜSİAD
Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışması
üniversite öğrencilerine yönelik bir
iş fikri yarışmasıdır. Türkiye’nin 73 ili
ve 152 üniversitesinden 3700’ü aşkın
öğrencinin başvurduğu yarışmada,
toplamda 1426 proje bağımsız bir
ön jüri tarafından değerlendirildi. İş
fikirlerinin yüksek niteliği nedeniyle
kıyasıya bir rekabete sahne olan
ön eleme aşaması sonucunda

öğrencilerimiz, Online alışverişte
3D modelleme ile sanal deneme
imkanı sağlayacak yazılımın
geliştirilmesi amacıyla belirledikleri
“Kıyafetler Canlanıyor” proje
konusu ile bu yarışmada ön elemeyi
geçerek ilk 30 arasına girmişler ve
İstanbul’daki eğitim kampına davet
edilmişlerdir. Ayrıca öğrencilerimiz
TÜSİAD bünyesinde ileri gelen
şirketlerin CEO’ları ve yatırıcılarla
buluşup projelerini tanıtma imkanı
yakalamışlardır” dedi. ■
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İstiklal
Marşının
Kabulü ve
Mehmet
Akif
Ersoy’u
Anma
Günü

Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin her yıl düzenlediği
“12 Mart İstiklâl Marşı’nın
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü” programı, bu yıl
da 13 Mart 2017 tarihinde Prof.
Dr. İhsan Doğramacı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Marşı’nın kabul süreci ve Mehmet
Akif Ersoy’un edebi şahsiyetine dair
düşünceler izleyenlerle paylaşıldı.
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Haberal konuşmasında; “Her
türlü ortamda ülkemizin varlığını,
bütünlüğünü el birliği ile korumalıyız.
Bu ülkede bir daha İstiklal Marşı
yazılmasını gerektirecek hiç bir şeye

Başkent Üniversitesi Kurucusu

izin vermemeliyiz” dedi. Prof. Dr.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent

Mehmet Haberal da konuşmasında;

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Mehmet Akif’in ‘Allah bir daha bu

Haberal ile Başkent Üniversitesi

millete istiklal marşı yazdırmayı nasip

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof.

etmesin’ sözünü hatırlatarak; “Hem

Dr. Sadegül Akbaba Altun’un açılış

ülkemizi kuranlara hem de büyük

konuşmalarını yaptığı programa

şair Mehmet Akif Ersoy’a diyorum

üniversite yönetimi, dekanlar, öğretim

ki, rahat uyu; Allah bu millete bir

üyeleri, öğrenciler ve konuklar

daha istiklal marşı yazdırmayı nasip

katıldı. Açılış konuşmalarında Millî

etmeyecektir. Çünkü Türk milleti

Mücadele’nin tarihî önemi, İstiklâl

var. İstiklal Marşı’na sonuna kadar,
hayatları pahasına olsa dahi sahip
çıkmaya devam edecektir” dedi.
Açılış konuşmalarından sonra Mehmet
Akif Ersoy’un şiirlerinin okunduğu
bir şiir dinletisi gerçekleştirildi. Şiir
dinletisinin ardından Mehmet Akif
Ersoy’un şiirlerinden seçilen özlü
sözler katılımcılarla paylaşıldı. Anma
programı Prof. Dr. İsmail Parlatır’ın
İstiklâl Marşı’nın ortaya çıktığı tarihi,
siyasi, sosyal zemini ve Mehmet
Akif Ersoy’un edebi şahsiyetine
dair tespitleri de içeren ‘İstiklâl
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’ başlıklı
konferansı ile son buldu. ■
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Çanakkale’nin Ruhu
18 Mart Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü dolayısıyla
Başkent Üniversitesi Prof. Dr.
İhsan Doğramacı Konferans
Salonu’nda “Çanakkale Ruhu”
başlıklı bir tören düzenlendi.

edildiği gün olduğunun altını çizerek,

Devlet Konservatuvarı Öğretim

Çanakkale zaferin vatanın bütünlüğü,

Üyesi Yard. Doç. Dr. Okan Murat

milletin bağımsızlığı söz konusu

Öztürk’ün canlı olarak çalıp söylediği

olduğunda, Türk milletinin engelleri

müzikleri eşlik etti. Törende okunan

aşabileceğinin en güzel örneği

Çanakkale’nin Ruhu isimli şiire eşlik

olduğunu vurguladı. “Çanakkale’nin

eden müzik ve görüntüler katılımcıları

Ruhu” isimli görsel, şiirsel, müzikli

102 yıl öncesine götürerek duygusal

Törende açılış konuşmasını yapan

anlatının yönetmenliğini İletişim

anlar yaşattı. Başkent Üniversitesi’nde

Başkent Üniversitesi Rektörü

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı

törenin ardından her yıl olduğu gibi

Prof. Dr. Ali Haberal, 18 Mart’ın

yaptı. Emekli albay Canfer Balçık’ın

bu yılda Çanakkale destanını yazan

102 yıl önce Çanakkale Boğazı’nın

şiirlerini Mühendislik Fakültesi Öğretim

kahramanların cephedeki buğday

geçilemeyeceğinin tüm dünyaya

Üyesi Yard. Doç. Dr. Cengiz Tavukçuoğlu

çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten

gösterildiği ve deniz zaferinin ilan

seslendirdi. Şiirlere Başkent Üniversitesi

oluşan menüsü dağıtıldı. ■
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Prof. Dr. Bingür Sönmez:
“Biz büyüklerimizin korkunç anılarını
ve ağıtlarını dinleyerek büyüdük.
İstanbul’a geldiğim zaman kimsenin bu
dramı bilmemesine şaşırdım kaldım.”

“Ateşe Dönen Dünya Sarıkamış”
Başkent’te Konuşuldu
22 Aralık 1914 tarihinde
başlayarak 18 gün süren
ve Osmanlı tarihinin en acı
olaylarından biri olarak tarihe
geçen Sarıkamış Muharebesi
ve Harekatı Başkent
Üniversitesi’nde ele alındı.

konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal

bir Sarıkamış şehidi torunu Prof. Dr.

“Tarihimizi bilmezsek, geleceğe

Bingür Sönmez, anlatımı ile katılımcıları

katkı sağlayamayız. Tarihimizi

1914 yılına götürdü ve bilinmeyenleri

bilmek durumundayız. Bu vatan

anlattı. Kendisinin Sarıkamış ile ilgili

nasıl vatan oldu? Bunları bilmeliyiz

araştırmalarına nasıl başladığını ise

ki bugünlerin değerini de anlayalım”

“Biz büyüklerimizin korkunç anılarını

diyerek gençlere önemli mesajlar

ve ağıtlarını dinleyerek büyüdük.

verdi. Başkent Üniversitesi Rektörü

İstanbul’a geldiğim zaman kimsenin bu

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ali Haberal da, “Sarıkamış

dramı bilmemesine şaşırdım kaldım.

Türkçe Topluluğu tarafından

Harekatı bir orduyu yöneten komutanın

O hırsla bu işlere soyundum sanırım”

düzenlenen “1914-1915 Sarıkamış

dirayeti, bilgisi, becerisi ve yeteneğinin

diyerek belirtti. ‘Ateşe Dönen Dünya

Muharebesi ve Harekâtı” konulu

ölçüsüdür. Sarıkamış Harekatı Türk

Sarıkamış’ adlı bir kitabı bulunan Dr.

konferans 28 Mart 2017 tarihinde

milletinin, vatanı ve kutsal saydığı

Sönmez; “Rus arşivlerinden çeşitli

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans

değerler için neleri yapabileceğinin

yollarla Sarıkamış ile ilgili 120 civarında

Salonu’nda gerçekleştirildi.

bir delilidir” dedi.

film getirttim. Bunları Genelkurmay’a,
harp okullarına, bütün basına verdim.

Toplantıya Başkent Üniversitesi
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal,

Ünlü kalp cerrahı ve Sarıkamış

Şu an internette, televizyonda

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

Dayanışma Grubu Başkanı Prof.

karşılaştığınız Sarıkamış ile ilgili her

Dr. Ali Haberal ve Rektör Yardımcısı

Dr. Bingür Sönmez “1914-1915

filmi ben temin ettim ve herkese

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu’nun yanı

Sarıkamış Muharebesi ve Harekâtını”

verdim. İsteyen araştırmacılarla her

sıra Eski Kültür Bakanı Namık Kemal

gerek kendi arşivindeki belgeler

zaman paylaşıyorum” diyerek gelecek

Zeybek, Başkent Üniversitesi’nin

gerekse farklı kaynaklardaki belgeler

kuşaklar için anlamlı bir tarihi görsel ve

dekanları, enstitü müdürleri, öğretim

eşliğinde sundu. Hayatının önemli bir

yazılı arşiv oluştuğunun altını çizdi. ■

elemanları, öğrencileri, STK üyeleri

kısmını Sarıkamış Harekatı ile ilgili

ve öğretmenler katıldı. Konferansta

araştırmalara ayırmış aynı zamanda
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Orhan Karaveli
Başkent’te Atatürk’ü Anlattı
Başkent Üniversitesi, Türkiye Büyük

için çok çalışmalıyız” mesajı vererek;

Millet Meclisi’nin 97. kuruluş yıldönümü

“O şartları bilmemiz lazım. Dışarda

kapsamında düzenlediği etkinlikte

yedi düvel içerde de yedi düvel var.

Araştırmacı-Yazar Orhan Karaveli’yi

O şartlarda Atatürk ‘Ben tek başıma

ağırladı. Başkent Üniversitesi Prof.

bu işi yürüteceğim’ demiyor. ‘Milletle

Dr. İhsan Doğramacı Konferans

birlikte bu işi yürüteceğim’ diyor.

Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe

Cuma günü meclis açılıyor. Önce Hacı

Başkent Üniversitesi öğrencilerinin

Bayram’a gidiliyor ve dualarla açılıyor.

yanı sıra Ufuk Üniversitesi öğrencileri

O şartlarda meclis kuruluyor. Geldikleri

de katıldılar.

gibi gittiler ama gözleri geride kaldı
ve işte onun için bunlar yaşanıyor.

Açılış konuşmasını Başkent

O gözleri nasıl geri çevireceğiz?

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Çok çalışarak” dedi. Programda

Ali Haberal yaptı. Prof. Dr. Ali

moderatörlük yapan Başkent

Haberal konuşmasında “23 Nisan,

Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama

Cumhuriyetin temelinin kurulduğu

ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

yeni bir gündür. Bu tarihten itibaren

Ünsal Yavuz da millet hakimiyetinin

millet kendi kendini yöneterek bu

önemini vurgulayarak; “Atatürk’ün

hakkı kendisi kullanır. Bundan sonra

5 maddelik bildirisinin 2. maddesini

fırsatı bulmuş biri olarak karşınızda

da çağdaş bir toplum olarak yaşamaya

yaka kartlarınıza koyduk. Hakimiyet

duruyorum. “Geldikleri gibi giderler”

devam edecektir” dedi. Ardından

milletindir. Meclisin üstünde hiçbir güç

diyor. Bunu söyleyen 30’lu yaşlarda

kürsüye Başkent Üniversitesi Kurucusu

yoktur” dedi.

bir Türk genci” sözleri salondakileri

Prof. Dr. Mehmet Haberal çıkarak;

Son söz, henüz küçük bir çocukken

duygulandırdı.

“Tarihi bilmezsek ülkemizin geleceğine

Mustafa Kemal Atatürk’ü gören ve

katkı sağlayamayız. Atatürk’ün

onunla tanışma şansını yakalayan

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Orhan

dediği gibi; hakimiyet kayıtsız şartsız

Araştırmacı-Yazar Orhan Karaveli’nin

Karaveli ve eşine bir çiçekle teşekkür

milletindir ve TBMM’nin üstünde hiçbir

oldu. Karaveli, Cumhuriyet’in

etti. Söyleşinin ardından Karaveli

güç yoktur” dedi. Meclis’in hangi

hangi şartlar altında kurulduğunu,

Haberal’a “Atatürk, Babam ve Ben” ile

şartlar altında kurulduğunu hatırlatan

Atatürk’ün nasıl bir lider olduğunu

“Kral Çıplak” isimli kitaplarını hediye

Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Ülkemiz

anlatırken: “Onunla tanışma konuşma

etti. ■
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Yeniden Yaşama Tutunan
Çocuklara Balo
Başkent Üniversitesi Kurucusu
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 3
Kasım 1975’de ilk organ naklini
gerçekleştirmesiyle başlayan
süreçte hayata tutunmalarını
sağladığı çocuklar artık
geleneksel hale gelen 23
Nisan Balosu’nda “Doktor
Dedeleri Mehmet Haberal”
ile bu yıl 12. kez bir araya
geldiler. Ulusal ve uluslararası
düzeyde bu kapsamda ilk ve
tek çocuk balosu olma özelliğini
taşıyan Başkent Üniversitesi
Transplantasyonlu Çocuklar 23
Nisan Balosu bu yılda renkli ve
coşkulu bir şekilde kutlandı.

ve anlamlı bayram buluşmasında

gerçekleşmesinde emeği geçen,

çocuklara seslenen Prof. Dr. Mehmet

katkıda bulunan herkese çok teşekkür

Haberal konuşmasında 23 Nisan

ediyorum. Her zaman olduğu

1920 tarihinde Türk milletinin Atatürk

gibi yine herkesi daha çok hayat

tarafından açılan TBMM sayesinde

kurtarabilmek için, daha çok çocuğa

yeni bir yaşam yolculuğuna çıktığını

yeniden yaşam umudu sağlayabilmek

belirtti. Mehmet Haberal, Atatürk ve

için organ bağışında bulunmaya davet

aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

ediyorum” dedi. Çocuklarla tek tek

dediği konuşmasında; “İşte bu güzel

ilgilenen Prof. Dr. Mehmet Haberal

ve anlamlı günde çocuklarımız

geleneksel pasta kesiminin ardından

sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde

çocukların fotoğraf isteklerini geri

bizlerle beraberler.

çevirmeyerek onlarla bol bol fotoğraf
çektirdi. Başkent Üniversitesi Rektörü

Bağışlanan organlar ve yapılan

Prof. Dr. Ali Haberal da çocukların

nakillerle onlar da yeniden bir

sağlıklarına kavuşmalarının yanı

yaşam yolculuğuna çıktılar. Bu

sıra bu güzel günde onlarla birlikte

çocuklarımız ülkemizin gelişmesine

olmanın verdiği mutluluğu yaptığı

yücelmesine emek verecekler. Bu

konuşmayla konuklarla paylaşarak;

Baloya Başkent Üniversitesi Rektörü

çocuklarımızın birçoğu belki de organ

“Bu çocuklarımızın toplumsal yaşama

Prof. Dr. Ali Haberal, Yönetim Kurulu

nakilleri yapılmamış olsaydı bugün

katılmalarını sağlamak bir lütuf

Üyeleri, öğretim üyeleri, çocukların

aramızda olamayacaklardı. Ne mutlu

değildir. Bu onların hakkıdır. Başkent

hayata tutunmalarında emeği geçen

ki bu 23 Nisan’da da çocuklarımız

Üniversitesi olarak bizlere düşen

transplantasyon ekibi ve çocuklar

sağlıklı bir şekilde bizlerle beraber.

görev ise elimizden geldiğince bu

kadar mutlu olan aileleri de katıldı.

Bu zorlu yolculukta bizlerle olan

haklarını çocuklarımıza vermektir”

Yeniden Yaşam Yolculuğu’na çıkan

ailelerimize, organ bağışında bulunan

dedi. Çocuklarla yakından ilgilenen

transplantasyonlu çocukların bu güzel

vatandaşlarımıza ve nakillerin

Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ
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Prof. Dr. Ali Haberal:
“Bu çocuklarımızın toplumsal
yaşama katılmalarını sağlamak
bir lütuf değildir. Bu onların
hakkıdır. Başkent Üniversitesi
olarak bizlere düşen görev ise
elimizden geldiğince bu haklarını
çocuklarımıza vermektir.”

Nakli Koordinatörü Hatice Akkoç

bir araya getirip kaynaşmalarını

sağlıklı bir şekilde büyüyüp hayatlarına

ise geçirdikleri zor sürecin ardından

sağlıyoruz. Bu organizasyondaki

devam ediyorlar, evlenip çocuk sahibi

sağlığına kavuşan transplantasyonlu

amaçlarımızdan biri de organ

oluyorlar. Bugün aramızda çocukken

çocukların bugün her aktiviteyi

nakline ve bu şekilde ortaya çıkan

nakil olup sağlığına kavuşmuş ve

gerçekleştirebildiğine dikkat çekerek;

güzel sonuçlarına dikkat çekerek

kucaklarında kendi çocuklarıyla

“Bu yıl 12.sini gerçekleştirdiğimiz bu

organ bağışı sayısının artmasına

balomuza katılan hastalarımız da var.

organizasyonun dünya organ nakli

katkı sağlamak. Her sene katılımcı

Onlar bizim için mutluluk kaynağı”

camiasında bir benzeri yok.

sayımız artıyor. Bu bizleri çok mutlu

dedi. “12. Başkent Üniversitesi

Bu güzel ve anlamlı kutlamaya 12

ediyor. Çünkü bu sağlığına kavuşan

Transplantasyonlu Çocuklar 23

yıl önce hocamız Prof. Dr. Mehmet

çocuklarımızın sayısının da artması

Nisan Balosu”nda organ nakilleri

Haberal öncülük etti. Organ nakli ile

anlamına geliyor. Hasta yataklarında

sayesinde sağlıklarına kavuşan

yeniden hayat dönen çocuklarımız

verdikleri mücadeleden sonra

çocuklar birbirinden güzel etkinliklerle

bugün burada sağlıklı bir şekilde

çocuklarımızı burada koşup oynarken

arkadaşları ve aileleri ile gönüllerince

gönüllerince eğleniyorlar. Sağlıklarına

görmek bizim için çok büyük bir

eğlendiler. ■

kavuşmuş çocuklarımızı ve ailelerini

sevinç. Çocuklarımız nakiller sonrası
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Bir Hukuk Adamının Anıları
Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi – İletişim Fakültesi
iş birliği ile 26 nisan tarihinde
gerçekleştirilen “Medya
Buluşmaları”nın konuğu
Yargıtay Onursal Üyesi
Şakir Kaleli oldu.

Prof. Dr. Kudret Güven, İletişim

dile getirdi. Hukuk alanında çalışmayı

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı,

seçenlerin güvenilir insan olmaları

öğrenciler ve özel davetliler katıldı.

ve hiçbir etki altında kalmaksızın hür

Panelin moderatörlüğünü Başkent

düşünce ile karar vermeleri gerektiği

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim

konusunda dikkatli davranmaları

Üyesi Prof. Dr. Doğan Tılıç yaptı.

gerektiğini vurgulayan Şakir Kaleli

Şakir Kaleli’nin anılarını paylaştığı

öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

hukuk sistemindeki eksiklikleri

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

Şakir Kaleli “Bir Hukuk Adamının

örnekleri ile anlattığı toplantıda

Dr. Mehmet Haberal da hekimlik

Anıları” başlığı ile katılımcılara

geleceğin hukukçularına tavsiyelerde

ve hakimliğin dünyadaki en önemli

seslendi. Başkent Üniversitesi Hukuk

bulunarak; “Usül hukukuna özen

iki meslek olduğunu ifade ederek

Fakültesi Mahkeme Salonu’nda

gösterin. Doğru kararlar verin.

gerekçelerini açıkladı. Prof. Dr. Haberal

gerçekleşen buluşmaya Başkent

Demirel hakkındaki davaların

“Adaletin ve özgürlüğün olmadığı

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr.

çoğunda imzam var ama hiç imada

yerde mutluluk yoktur” diyerek hukuk

Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi

bulunulmadı. Çünkü yargılamalar

eğitimine ilişkin yeni önerilerini de

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal,

inanç ve güven içinde yapılırdı” dedi.

paylaştı. Panelin sonunda, Mütevelli

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.

Şakir Kaleli ayrıca hakimlik mesleğinin

Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh

Mithat Çoruh, bir önceki rektör Prof.

zorluk ve inceliklerini vurgulayarak,

ile Başkent Üniversitesi Rektör Prof.

Dr. Kenan Araz, Başkent Üniversitesi

mesleğin onurlu bir meslek olduğu

Dr. Ali Haberal, Yargıtay Onursal

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin

ve öğrencilerin bu mesleği tercih

Üyesi Şakir Kaleliye’ye plaket ve çiçek

Özgülbaş, Hukuk Fakültesi Dekanı

etmelerinin isabetli olacağı hususunu

takdim etti. ■
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Arabuluculuk Hukuk
Klinikleri Eğitimi
T.C.Adalet Bakanlığı, Ankara
Barosu ve Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi işbirliği ile
Hukuk Fakültesi öğrencilerine iş
davalarında ortaya çıkan hukuki
çekişmelerde arabuluculuk
yoluyla çözüm yolu üretmek
üstüne pratik yapma şansı
veren Arabuluculuk Hukuk
Klinikleri Eğitimi’ne ilgi artıyor.

Prof. Dr. Kudret Güven, Arabuluculuk

Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde

Hukuk Klinikleri Eğitimi ile ilgili olarak;

çözülmesine katkı sağlamak

“Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz

amacıyla protokol kapsamındaki

meslek yaşamına girmeden uygulama

hukuk fakülteleri öğrencilerinin,

ile tanışmaktadırlar. Başkent

hukuk kliniği arabuluculuk birimi

Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan

olarak oluşturdukları veya Adalet

Kurgusal Duruşma Salonumuz

Bakanlığı Hukuk İşleri Genel

bu pratiklerin önemli bir adımını

Müdürlüğü Arabuluculuk Daire

oluşturmaktadır. İkinci en önemli

Başkanlığı tarafından hazırlanmış

araç ise klinik hukuk metotlarıdır.

olan bilgilendirici broşürler

Klinik hukuk uygulamalarının temel

kullanılarak ilgilileri arabuluculuk

Bu eğitimler bir öğretim elemanının

amacı hukuk eğitimiyle pratiğin

hususunda bilgilendirmek, etkili

başkanlık ve denetiminde Ankara

bağının kurulmasını sağlamaktır.

çalışma ile öğrencilerin konu ile ilgili

Adliyesi’nde tahsis edilen özel

Bu metotla öğrencilerin erdemli

hukuki pratik çalışma yapmasını

salonlarda gerçekleştiriliyor. Başkent

birer hukukçu olarak yetişmelerine

sağlamak, ilgilileri bilgilendirerek

Üniversitesi Hukuk Fakültesi son

katkı sağlanmaktadır” dedi. Konuyla

arabuluculuk bürolarına yönlendirmek

sınıf öğrencilerinden bu konu ile

ilgili olarak Adalet Bakanlığı

ve üniversitelerin kendi imkan ve

ilgilenenler, ders programında yer

yetkililerince yapılan açıklamada ise

çalışmaları ölçüsünde aile içi şiddet,

alan Hukuk Klinikleri seçimlik dersini

bu uygulamanın amacının hukuki

tüketici hukuku, fikri sınai haklar

alarak, dersin uygulamasını Ankara

uyuşmazlık yaşayan bireylerin

gibi her türlü konuda hukuk kliniği

Adliyesi’nde yapmaktadırlar. Başkent

karşılaştığı hukuki sorunların 6325

uygulamaları yapılmasını sağlamak

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında

olduğu kaydedildi.

■

Prof. Dr. Kudret Güven:
“Bu metotla öğrencilerin erdemli birer
hukukçu olarak yetişmelerine katkı
sağlanmaktadır.”
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Hayata Yıllar, Yıllara
Sağlık Ekleyen Fakülte
Ülkemizde hekim dışında
kalan sağlık profesyonellerinin
eğitiminin tek yapı altında
birleştirildiği ilk fakülte
Başkent Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi’dir. Sağlık
Bilimleri Fakültesi yalnızca
vermiş olduğu kaliteli eğitimle
değil yapmış olduğu sosyal
sorumluluk projeleriyle de
örnek olmaya devam ediyor.

Spor Bilimleri Bölümü’müzde

sorunlarına dikkat çekmek için

öğrencilerin ön planda olduğu sosyal

kısa film yarışmaları ve projeler

sorumluluk projeleri TEGV, LÖSEV,

gerçekleştirdi. Tüm projeler ilgili

Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler

konularda toplumsal farkındalığı

Merkezi, Kızılay, Huzurevleri gibi

arttırmayı hedeflemiştir. Ayrıca bu

kurumlarla işbirliği içinde geliştirilerek

sene bölümün öğrenci topluluğu

sporun toplum sağlığı için önemi

tarafından altıncısı yapılacak 2. El

vurgulanmakta. Yine aynı şekilde

Eşya Pazarı ile hem öğrencilerin

Sosyal Hizmet Bölümü’müzde

becerilerini geliştirilmekte hem de

Keçiören’de Kız Yetiştirme Yurdunda

elde edilen gelir ile şehit aileleri, kadın

kalan 12-18 yaş grubundaki kızlarla

sığın evleri, engelli ve hasta bireylere

öfke kontrolü ve problem çözme

destek vermektedir. fakültemiz çatısı

Örnek projelere imza atan Sağlık

becerilerine yönelik 14 haftalık grup

altındaki diğer bölümlerimizde sosyal

Bilimleri Fakültesi’nin bu projelerini

çalışması yapıldı. Saray Engelsiz

sorumluluk projeleriyle alanlarında

Süleyman Demirel Üniversitesi

Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon

fark yaratmakta ve örnek olmaya

2. Kariyer Zirvesi kapsamında

Merkezi’ndeki engelli bireyler ile

devam etmektedir. ■

gerçekleştirilen 2. Bilim, Kültür

beraber Başkent Üniversitesi’nde

ve Kariyer Ödülleri için yapılan

Engelsiz Sergiler düzenlendi.

seçimlerde “Yılın Başarılı Sağlık

Yakın zamanda üniversitemiz

Yöneticisi” ödülünü alan Başkent

ev sahipliğinde “Uyuşturucu ile

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mücadelede Hizmet Sunum Sistemi:

Dekanı Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

Bir Model Arayışı” konulu bir

anlattı. Başkent Üniversitesi Sağlık

çalıştay düzenlendi. Bu etkinliklerin

Bilimleri Fakültemiz aynı zamanda

bir çoğu her yıl periyodik olarak

sosyal sorumluluklar merkezi olarak

tekrarlanmakta olan sürdürülebilir

da ülkemize hizmet etmektedir.

projelerdir.

Tüm bölümlerimiz kendi uzmanlık
alanlarında Türkiye’nin öncelikli

Sağlık Yönetimi Bölümü’müz ise

sağlık sorunlarının çözümüne yönelik

bugüne kadar obezite, akılcı ilaç

roller oynamakta, projeler hayata

kullanımı, madde bağımlılığı,

geçirmektedir.

kişisel hijyen gibi çok çeşitli sağlık
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Başkent Üniversitesi Arap Yarımadası’nda
23-25 Nisan 2017 tarihinde
Başkent Üniversitesi’nden bir
heyet Bahreyn Krallığını ziyaret
ederek işbirliği çalışmalarını
başlattı. Üst düzeyde
gerçekleştirilen görüşmelerde
Başkent Üniversitesi tanıtıldı.

Başkent Üniversitesi heyeti tarafından

hastalar belirlenerek tedavileri

yapılan sunularda Başkent Üniversitesi

için protokollerin gönderilmesinin

hayranlıkla karşılanarak birçok iyi

hemen ardından hastalar tedavi için

niyet anlaşması üzerinde fikir birliği

Türkiye’ye gelmeye başladılar. Gelecek

sağlandı. Görüşmeler sonucunda

dönemlere yönelik olarak Bahreyn

Başkent Üniversitesi kapasite ve

Krallığı ve Başkent Üniversitesi

kabiliyetlerini Bahreyn Krallığına açmış

arasında eğitim alanında anlaşmalar

oldu. Başkent Üniversitesi heyetinin

yapıldı. ■

Başkent Üniversitesi’ni temsilen

Bahreyn Krallığı’nda bulunduğu

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi

süre içinde Başkent Üniversitesi’nde

Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay,

tedavi olmak için gelecek olan

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun
Müderrisoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan
görüşmelere katıldı. Görüşmelerden
önce Başkent heyeti Bahreyn Krallığı
Sağlık Yüksek Konseyi Direktörü ve
Sağlık Bakanını ziyaret etti. Ziyaretin
ardından Royal Bahrain Hospital,
King Hamad University Hospital,
Bahrain Military Hospital, Bahrain
Specialist Hospital, Muhammed Bin
Khalifa Bin Sulman Al Khalifa Cardiac
center ve Royal College of Surgeons in
Ireland ile görüşmeler gerçekleştirildi.

2. Türkiye Körfez Ülkeleri İş ve Yatırım Forumunda
Türkiye’yi Prof. Dr. Simten Malhan Temsil Etti
2. Türkiye Körfez Ülkeleri İş ve
Yatırım Forumuna katılan Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Simten Malhan Temsil Türkiye ilaç
sektörü adına Türkiye’yi temsil
ederek sektörü körfez ülkelerine
tanıttı.

ihtiyacı olarak belirlenerek özel
oturumlar açılıp karşılıklı bilgi alışverişi
yapıldı. Başkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve TOBB İlaç Sektörü danışmanı
olan Prof. Dr. Simten Malhan, birincil
ihtiyaçlar arasında yer alan “Sağlık,
İlaç ve Tıbbi Cihaz” oturumunun
moderatörlüğünü yaptı. Forumda Körfez
ülkelerinin ihtiyaçları belirlenerek Türkiye

TOBB bünyesinde Kasım 2016’da

sağlık ve ilaç sektörünün yapabilecekleri

Bahreyn’de gerçekleştirilen 2. Türkiye

tartışıldı. Karşılıklı ekonomik ve stratejik

Körfez ülkeleri iş ve yatırım forumuna

ortaklıklar konusunda geleceğe yönelik

Türkiye’den 21 farklı sektör katıldı.

adımlar atıldı. Başkent Üniversitesi

Amacı Türkiye ve Körfez ülkeleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

arasında olabilecek fırsatları karşılıklı

Prof. Dr. Simten Malhan’a Bahreyn

ortaya çıkarmak ve ihracat olanaklarını

Krallığı Sağlık Otoritesi tarafından

keşfetmek olan forumda bu sektörlerden

teşekkür plaketi verildi. ■

altı alan, körfez ülkelerinin birincil
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Hemşirelikte Profesyonelleşme
11 Mart 2017’de Başkent
Üniversitesi ev sahipliğinde
“Hemşirelikte Profesyonelleşme
Sempozyumu” gerçekleştirildi.

düzenlenen sempozyuma katılım çok

Sempozyumun açılışında konuşan

genişti. Hemşireliğin çok onurlu ve

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri

kutsal bir meslek olduğunu söyleyen

Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş;

Dr. Ali Haberal konuşmasında ayrıca;

hemşirelikte profesyonelleşmenin

Geçmişten günümüze tıp biliminin

hemşirelik mesleğinin öneminin ve

başta gelen koşulun bilimi ve bilimsel

de ilerlemesi ile önemli ilerlemeler

değerinin bütün dünyada herkes

yöntemi yeterince anlamak ve bunu

kaydetmiş sağlık sistemlerinin

tarafından kabul edildiğini belirterek

mesleğe yansıtmak olduğunun

vazgeçilmez bir unsuru haline

hemşirelik mesleğinin en iyi şekilde

altını çizdi. Gün boyu değişik

olan Hemşirelik mesleğinde

yapılması için Başkent Üniversitesi

üniversitelerden gelen öğretim

profesyonelleşmeye dikkat çekmek ve

olarak hem hemşirelik eğitimine hem

üyelerinin ve öğrencilerin konuşmaları,

bu konuyu bilimsel açıdan ele almak

de mesleğin sağlık uygulamaları

tartışmaları ile tamamlan sempozyum

için Başkent Üniversitesi ve Öğrenci

alanındaki aşamalarına her türlü

sonrası katılımcılara sertifika verildi. ■

Hemşireler Derneği tarafından

katkı ve desteği verdiklerini belirtti.

Bugün 23 Nisan
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Toplantı Salonu’nda devam eden

Tiyatroyu seyreden çocuklar hem

Fakültesi Hemşirelik Bölümü

etkinlikte Başkent Üniversitesi

eğlendiler hem de bilgilendiler.

Öğrenci Topluluğu 23 Nisan Ulusal

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.

“Başkent Üniversitesi Hip Hop

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı

Dr. Nalan Özhan Elbaş bu anlamlı

Grubu” tarafından sergilenen dans

Başkent Üniversitesi Ankara

günde çocuklara seslendi. Hemşirelik

gösterisine çocukların eşlik etmesi

Hastanesi’nde yatarak tedavi gören

Bölümü Öğrenci Topluluğu’nun çocuk

renkli görüntülerin ortaya çıkmasını

çocuklarla birlikte kutladı. Kutlama

şarkılarından oluşan repertuvarını

sağladı. Hep birlikte kesilen kutlama

etkinlikleri öğrencilerin çeşitli

içeren mini konserine çocuklar

pastası keyifle yendi. palyaço

kostümler giyerek, hastanede yatan

coşkuyla eşlik ettiler. Etkinlik

kostümleri giyen öğrenciler çocuklar

tüm çocukları odalarında ziyaret

“Pinokyo Ellerini Yıkıyor” isimli

ile birlikte yüz boyama atölye

etmesiyle başladı. Hasan Telatar

tiyatro gösterisiyle devam etti.

çalışması yaptılar. ■
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Uyuşturucu ile Mücadelede
Hizmet Sunum Sistemi:
Bir Model Arayışı
Türkiye’de uyuşturucu kullanımı
her geçen gün artmaya
devam ediyor. Özellikle
gençler arasında yaygın olan
uyuşturucu kullanımının önüne
geçmek adına birçok çalışma
yapılıyor.

Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 28

önemi her geçen gün artmakta,

Şubat 2017 tarihinde “Uyuşturucu ile

kapsayıcı yeni hizmet modellerine

Mücadelede Hizmet Sunum Sistemi:

gereksinim duyulmaktadır” diyerek

Bir Model Arayışı” başlıklı bir çalıştay

düzenlenen çalıştayın önemine vurgu

düzenledi.

yaptı. Başkent Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet

Çalıştayda konuşan Başkent

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Ertan

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Kahramanoğlu moderatörlüğünde

Başkent Üniversitesi’de bu konuda

Haberal; “Okul çağındaki çocuk ve

dört oturumda gerçekleşen çalıştayda,

ciddi bir adım atarak uzmanların

gençlerden yetişkin bireylere dek

koruyucu ve önleyici hizmetler, tedavi

katılımı ile bir çalıştay düzenlendi.

uzanan geniş nüfus gruplarında

ve rehabilitasyon hizmetleri, izleme ve

Gerek dünyada gerekse ülkemizde

yaygın uyuşturucu kullanımı ve buna

destek hizmetleri konusunda ortak bir

önemli bir sosyal sorun alanı olan

bağlı bağımlılıklar, uyuşturucu ile

ses oluşturulmaya çalışıldı. Çalıştayda

uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı

mücadelede sunulan hizmetlerin

ayrıca uyuşturucu ile mücadeleye

maddelerin kullanımına karşı yürütülen

nicelik ve niteliğini önemli hale

yönelik hizmetler ele alınarak,

mücadelede sunulan hizmetleri

getirmektedir. Uyuşturucu ile

ortaya konulan görüş ve öneriler

değerlendirmek ve bu alanda kapsamlı

mücadelede koruyucu-önleyici,

doğrultusunda kapsayıcı bir yol haritası

bir model ortaya koyabilmek amacıyla

tedavi ve rehabilite edici hizmetler

da oluşturulmaya çalışıldı. ■

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri

ile destek ve izleme hizmetlerinin

Başkent’te
Sanata Engel Yok
Başkent Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü ile Saray
Engelsiz Yaşam ve Bakım
Rehabilitasyon Merkezi iş
birliğiyle 27 Şubat 2017 tarihinde
Galeri Başkent’te “Engel-siz
Sergi” açılışı yapıldı. Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Bülent
İlik ve bölüm öğrencilerinin de
düzenlenmesinde katkı sağladığı
sergi, kurum bakımında olan
engellilerin sosyal gelişimlerini
arttırmak ve toplumla
bütünleşmelerini sağlamak,

engellilerin üretmiş olduğu
çalışmaların toplum tarafından
bilinmesi ve görülmesini
sağlamak ve bu sergiden
sağlanan gelir ile kuruma katkıda
bulunmak amaçlarına yönelik
olarak düzenlendi. Sergide
Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan
çocukların ürettiği el ürünlerinin
sunumu ve satışı yapıldı. Sergiyi
gezen Başkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal
hem engelli öğrencilerle hem de
çalışmaları ile yakından
ilgilendi. ■
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Geleceğin Odyologlarına Laboratuvar
2015-2016 Akademik yılında lisans
düzeyinde eğitim vermeye başlayan
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji
Programı, öğrencilerine bilimsel
ve teknolojik gelişime paralel, en
üst kalitede bilgi, klinik uygulama
ve akademik araştırma ortamı
sağlayabilmek için uygulama
derslerini laboratuar ortamında
veriyor. Odyoloji Programı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Gül Güven; “Lisans
eğitimlerinin uygulamalarını
yürütmek üzere planlanan Odyoloji
laboratuarımızda öğrencilerimizin
mesleki performanslarının ve
araştırma isteklerinin iyi düzeyde
olmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz
bu laboratuarlarda alacakları
uygulamalı derslerle odyolojik
laboratuar teknikleri uygulama
ve yorumlama yeteneğine sahip
olacaklardır” dedi. ■

Mevsimlik Tarım İşçileri ve Sosyal Hizmet
Başkent Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü mevsimlik tarım
işçiliği sorununun aile, çocuk
hakları ve mültecilik sorunu
çerçevesinde çok boyutlu olarak
tartışılması ve bu kapsamda
sosyal politikalara dair
önerilerin geliştirilmesi amacıyla
26 Nisan 2017 tarihinde
“Mevsimlik Tarım İşçileri ve
Sosyal Hizmet” başlıklı bir panel
ve fotoğraf sergisi düzenledi.
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Bülent İlik’in
moderatörlüğünü üstlendiği panele;
Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nden
“Yoksulların Rekabeti ve Zehir Gibi
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Yaşamlar” başlıklı konuşmasıyla

Sosyal Hizmet Bölümü ev sahipliğinde

Sinem Sefa Bayraktar; Hayata Destek

aynı tema üzerine bir de fotoğraf

Derneği’nden “Göç Yolunda Geçen

sergisi açılarak Mevsimlik tarım

Çocukluk” başlıklı konuşmasıyla Sezen

işçilerinin sorunlarına görsel açıdan

Yalçın ve “2016 Adana Yaz Okulu”

da değinebilmek adına objektiflere

Deneyimini paylaşmak amacıyla

yansıyan karelerde dikkat çekilmeye

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet

çalışıldı. ■

Bölümü son sınıf öğrencileri katıldı.

baskent.edu.tr

Kentsel Dönüşüm ve
Sosyal Hizmet Paneli
Başkent Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü Dünya Sosyal
Hizmet Günü çerçevesinde
“Kentsel Dönüşüm ve Sosyal
Hizmet Paneli” düzenledi.

panelde, ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Kamu Yönetimi Bölümü’nde Prof. Dr.

Fatma Işıl Bulut panel sonrası yaptığı

Tarık Şengül, “Kentsel Dönüşüm Neyi

açıklamada; “Dünyada ve Türkiye’de

Dönüştürüyor?” başlıklı konuşmasıyla

toplumu ve kenti kimliksizleştiren

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş

kentsel dönüşüm uygulamalarının

sürecinden itibaren gelişen kentleşme

mühendislik, mimarlık ve şehir

politikalarına ışık tuttu. Mimarlar

planlama gibi disiplinlere ait ilkeleri

Uluslararası Sosyal Hizmet

Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

yok saymasının yanı sıra toplumsal

Federasyonu’nun (IFSW) öncülüğünde

Başkanı Tezcan Karakuş, “Kentsel

alanda ne tür hak kayıplarına yol

2007 yılından itibaren her yıl Mart

Dönüşüm ve Mağduriyetler” temasıyla

açtığının tartışılması sosyal bilimler

ayının üçüncü haftasında kutlanan

kentsel dönüşüm sürecinde ortaya

açısından oldukça önemlidir. Bu

Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde bu

çıkan mağduriyetleri disiplinler arası

eksende sosyal hizmet disiplininin

yılın teması “Toplumsal ve Çevresel

bir yaklaşımla ele aldı.

sürdürülebilir yaşam ilkesi bağlamında
hak savunuculuğu pozisyonu, kentsel

Sürdürülebilirliği Geliştirmek” olarak
belirlendi. Bu tema doğrultusunda

Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör. Dr.

dönüşüm uygulamalarıyla mağdur

Sosyal Hizmet Bölümü, Prof. Dr. İhsan

Bülent İlik ise “Kentsel Dönüşümün

edilen yurttaşların desteklenmesini

Doğramacı Konferans Salonu’nda 21

İnsan Yüzü” teması kapsamında

gerektirmektedir. Bu panel, bu

Mart’ta “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal

sosyal hizmet disiplini açısından

tartışmalara kapı açarak kentsel

Hizmet” konulu panel aracılığıyla

yaşanılabilir bir kent profili çizdi.

dönüşümün insan yüzünü tartışmayı

öğrencilere, akademisyenlere ve

Son konuşmacı olarak Fikirtepe

ortaya koyduğu gibi yaşanabilir

meslek elemanlarına seslendi.

Derneği Başkanı Sabır Karakoçoğlu

kent tahayyülünün hangi sosyal

Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma

“Fikirtepe Örneği” üzerinden kentsel

politikalarla vücut bulacağını açığa

Görevlisi Emre Özcan’ın

dönüşüm sürecindeki gelişmeleri

çıkarmıştır” dedi. ■

moderatörlüğünde gerçekleşen

hukuki boyutuyla ortaya koydu.
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12. Uluslararası Eğitim
Yönetimi Kongresi
12. Uluslararası Eğitim Yönetimi
Kongresi, Başkent Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, EYED-DER
işbirliği ile 11- 13 Mayıs 2017
tarihlerinde Kızılcahamam,
Patalya Thermal Otel’de
düzenlendi.

ortaya yeni yönelimler ve perspektifler

birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu

koyması beklenmektedir. Bu durum,

noktadan hareketle, yıllardır başarıyla

hem yerel hem de evrensel bağlamda

ulusal düzeyde gerçekleştirilen

sahadaki eğitim yöneticileri ve

Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ilk

alandaki araştırmacıları ikilemlerle,

kez uluslararası düzeyde, Başkent

değişimin yarattığı zorluklar ve

Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile

beklentileri anlamak, çözümlemek

Eğitim Yöneticileri ve Eğitim

ve gerekli önlemleri almakla karşı

Deneticileri Derneği’nin işbirliği ile

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

karşıya bırakmaktadır. Uluslararası

11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında

Dekanı Prof. Dr. Sadegül Akbaba

kuruluşların eğitim ve eğitim yönetimi

Ankara Kızılcahamam Patalya Otel’de

Altun kongreyle ilgili olarak; “Tüm

alanı ile olan ilişkileri de küreselleşme

düzenlenmiştir. 12. Uluslararası Eğitim

toplumsal kesimlerin okul üzerindeki

süreci ile birlikte yoğunlaşmış

Yönetimi Kongresinde, Yerelden

beklentilerinin de bir temsilcisi olan

ve süreçler üzerinde politikalar,

Evrensele Eğitim Yönetimi ana teması

eğitim yöneticileri ve eğitim yönetimi,

eğilimler, paradigmatik dönüşümler

kapsamında “Eğitim Yönetiminde

küreselleşme olgusuyla birlikte sosyal,

ve dinamikler farklı tartışmaları

Kültürlerarası ve Disiplinlerarası

politik, ekonomik ve teknolojik açıdan

beraberinde getirmektedir. Eğitim

Çalışmalar”, “Eğitim Yönetiminde

sorunlar, süreçler ve reformlardan da

yönetimi alanının karmaşık doğası

Sürdürülebilirlik: UNESCO Teması”

yoğun bir şekilde etkilenmektedir.

içinde, politikaların belirlenmesindeki

ve “Yükseköğretim Yönetiminde

Eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde

etkisi ve işlevselliği, yerel bağlamda

Eğilimler Ve Gelecek Perspektifi”

ve yeni politikalar belirlenmesinde

korunması gereken değerlerle

konularında tartışmalara yer

temel bir role sahip olan eğitim

evrensel düzeyde dünyadaki

verilmiştir”dedi. ■

yönetimi kuram ve uygulamacılarının

değişimleri yakalama çabasının
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Temel Eğitim Günleri
Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğrencileri ve
eğitmenler “Temel Eğitim
Günlerinde” bir araya geldi.

kurabilme ve bu becerileri ilişkilerde

destekleyici, günlük yaşantısında

ele alma önemlidir. Bu beceriler

karşılaştığı sorunları çözebilme,

aynı zamanda sağlıklı ve etkili bir

etkin iletişim becerilerine ve

iletişimin de olmazsa olmazlarıdır.

öğrencilere karşı dostça davranabilme

Öğretme ve öğrenme süreçlerinde

özelliklerine sahip olması gerektiği

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

gerçekleştirilen tüm etkinlikler

sıkça vurgulanmaktadır. Duygusal

Temel Eğitim Günlerinde buluşan

birer iletişim etkinliğidir. Öğrenci

zekanın gelişimi için sağlıklı bir

eğitimci ve öğrenciler duygusal zeka

bir eğitim ortamında öğretmen

iletişime gerek duyulduğu gibi, iyi ve

hakkında bilinmeyenleri öğrendi.

ve çevreyle etkileşimde bulunur.

güvenilir bir iletişim için de duygusal

Prof. Dr. Sibel Güneysu, duygusal

Öğretmenin bilişsel, duyuşsal ve

zekanın gelişimine gereksinim vardır.

zeka hakkında bilinmesi gerekenleri

psiko-motor tüm davranışlarının

Duygusal zekanın alt boyutları

anlatarak duygusal zekanın

öğrencilerle paylaşması bu etkileşimin

olan duygusal farkındalık, duygu

hayata nasıl etki ettiğini anlattı.

gerekçelerinden biridir. Drama ve

yönetimi, duygularını yönlendirme,

Güneysu duygusal zeka ile ilgili

iletişim çalışmalarında ortaya konan

empati (duygudaşlık) ve ilişkilerde

olarak; “Kendini gerçekleştirme

tüm ürünler iletişimin tüm özellikleri

kullanma aynı zamanda sağlıklı bir

kavramı içinde bireyin kendini

kapsamında paylaşılmaktadır. Çünkü

iletişimin olmazsa olmaz parçalarıdır.

potansiyelini tanıması ve gelişme

çalışmaların özünde birlikte üretme

Kısacası, duygusal zekanın gelişimini

kaydedebilmesi için duygunun kişi

ve paylaşma isteği vardır. Öğretmenin

amaçlayan hiçbir çalışma, iletişim

tarafından anlaşılması ve ifade

hoşgörülü, sabırlı, sevecen, kendini

becerilerinin gelişiminden ayrı

edebilmesi, duyuların yönetilmesi,

geliştirmeye eğilimli, planlı, sistemli,

tutulamaz”dedi. ■

duyguların güdülenebilmesi, empati

değişikliklere uyum sağlayabilen,

Sonuçları Başkent’te
Masaya Yatırıldı
2000 yılında dünyada,
2003 yılında da Türkiye’de
uygulanmaya başlayan,
Uluslararası Öğrenci Başarısını
Belirleme Programı” kısa adıyla
PISA ve sonuçları, Başkent
Üniversitesi’nde düzenlenen
panelde ele alındı.

TIMSS’te ve PISA 2003-2012

Bilimleri Öğretim Üyeleri Prof. Dr.

arasında puanlarını artırırken, 2012-

Giray Berberoğlu, Prof. Dr. Sadegül

2015 arasında PISA’da puanlarını

Akbaba Altun ve Prof. Dr. Servet

düşürmesinin nedenlerinin ve

Özdemir 2015 PISA sonuçlarını

çözüm önerilerinin ele alındığı

değerlendirip önerilerde bulundular.

panelin açılış konuşmasını yapan

Prof. Dr. Giray Berberoğlu PISA da

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

ele alınan düşünme süreçleri ve bu

Dr. Ali Haberal PİSA 2015 sonuçlarını

süreçlerle ilişkili olan sınıf içi etkinlikler

Türkiye açısından değerlendirirken

konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

eğitim sisteminin içinde bulunduğu

Prof Dr. Sadegül Akbaba Altun okul

tarafından düzenlenen “2015 PISA

koşullara dikkat çekti. Başkanlığını

düzeyinde neler yapılabilir konusunda

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri

ve Prof. Dr. Servet Özdemir de eğitim

ve Politika Önerileri” adlı panel 14

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun

politikalarının nasıl olması gerektiği

Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Eyidoğan’ın yaptığı panelde Başkent

üzerine konuştu. ■

Türkiye’nin 2007-2015 arasında

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
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Prof. Dr. Üstün Dökmen:
“Yaşınızın kaç olduğu önemli değil. Asıl
önemli olan kendinizi nasıl hissettiğinizdir.
Kendinizi iyi hissedip hissetmemek de sizin
elinizde. Mutlaka yeteneğinizi doğru tespit
edin. Umutsuzluğa asla kapılmayın.”

Kendine İyi Davran…
Çünkü Ömür Boyu Kendinlesin
Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlığı Ana Bilim
Dalı tarafından düzenlenen
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Günleri VI Etkinliği “Kendine
İyi Davran… Çünkü Ömür Boyu
Kendinlesin” teması ile 21
Nisan 2017 tarihinde Prof. Dr.
İhsan Doğramacı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.

görmekteyiz. Bunun çeşitli nedenleri

konulu bir seminer verdi. “Yaşınızın

var. Nüfusun artması, ülkelerin hırsları

kaç olduğu önemli değil. Asıl önemli

liderlerin yaklaşım tarzları, bunlar

olan kendinizi nasıl hissettiğinizdir.

bizim ruhsal yapımızı çok yakından

Kendinizi iyi hissedip hissetmemek

etkiliyor. Ruhsal denge olmadan

de sizin elinizde. Mutlaka yeteneğinizi

beden sağlığı bir işe yaramaz. Bu

doğru tespit edin. Umutsuzluğa

ikisinin dengeli olması lazım. Fiziksel

asla kapılmayın” diye konuşan Prof.

olarak çok sağlıklı olunabilir. Psikolojik

Dr. Dökmen dolaylı iletişim, direkt

olarak problemliyse bunun sadece

iletişim, empatik iletişim konuları

kendisine değil topluma da ailesine

ve doğru iletişimin toplumda bireyi

de zararları olacaktır. Hepimizin bu

oluşturmadaki önemi, ekip olmada

konuda öncelikle fiziksel sonra da

ve aile ilişkilerinde ortaya çıkabilecek

ruhsal sağlığımıza dikkat etmemiz

iletişim çatışmaları hakkında da

Toplantıya Başkent Üniversitesi

gerekmektedir. Bu tür toplantılar

görüşlerini aktardı.

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve

çocuklarımızın bundan sonraki

Etkinliğin ikinci oturumunda

Rektör Yardımcılarının yanı sıra

gelişimlerinde, değer yargılarında,

ise psikoloji alanında sinema

Başkent Üniversitesinin dekanları,

toplumun yönlendirilmesinde, ülkesine

yapıtlarının terapötik bir öğe olarak

enstitü müdürleri, öğretim elemanları,

vatanına olan bağlılığında ve kendi

kullanılabilmesinden yola çıkılarak

öğrenciler ve rehber öğretmenler

geleceğini de yakından ilgilendirecek

Dr. Esin Şimşek tarafından “Issız

katıldı. Rektör Prof. Dr. Ali Haberal,

faktörler olacaktır.” dedi.

Adam” filmi üzerinden sinema
terapi konusunda bir seminer verdi.

ruh sağlığının önemine dikkat
çekerek; “Bugünlere gelindiğinde

Tüm gün süren etkinliğin ilk

Katılımcıların büyük bir ilgi ile izlediği

genel itibariyle dünyanın toplum

oturumunda Prof. Dr. Üstün Dökmen

etkinlik genel değerlendirme ile son

psikolojisinin biraz daha bozulduğunu

“Kendimizle ve Dünyayla Barışmak”

buldu. ■
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Let’s Fathers, Come to Preschools!

Başkent Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Ana
Bilim Dalı tarafından Avrupa
Birliği Erasmus + kapsamında
yürütülen “Let’s Father Come
to Preschools!” başlıklı projenin
ilk toplantısı 15-17 Şubat 2017
tarihleri arasında Başkent
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya proje ortaklarından Yaşam

katılımcıların sorumlulukları, projenin

Boyu Eğitim Derneği ve Stichting Drio

genel hatları, amacı, içeriği ve

aktif bir şekilde katılırken Göteburg

çıktıları gibi konular tartışıldı. Proje

Üniversitesi çevrimiçi olarak dahil

toplantısının son gününde

oldular. Toplantının ilk günü Yrd.

katılımcılara sertifika takdim edildi.

Doç. Dr. Şenil Ünlü Çetin, Prof. Dr.

Toplantı sonrası düzenlenen sosyal

Füsun Eyidoğan ve Prof. Dr. Sibel

programla da yurt dışından gelen

Güneysu’nun açılış konuşmaları

misafirlerin Ankara’da keyifli vakit

ile başladı. Katılımcı kuruluşların

geçirmesi ve katılımcıların birbirlerini

tanıtımı ile devam eden toplantıda,

daha iyi tanıması sağlandı. ■

PDR Öğrencileri Zirvede Buluştu
Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği, Başkent
Üniversitesi PDR Topluluğu,
Ulusal PDR Öğrencileri
Yapılanması (ÜPÖY) işbirliği
ile 4 Mart 2017 tarihinde
Başkent Üniversitesi Avni Akyol
Konferans Salonu’nda “Ulusal
PDR Öğrencileri Yapılanması
(ÜPÖY) Zirvesi” toplandı.

Ülke genelinde 40 üniversitenin

Sadegül Akbaba Altun katıldı. Ruh

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler,

Anabilim Dalı’ndan lisans öğrencilerinin

meslek yasası, alan dışı atamalar ve

katıldığı zirveye ayrıca MHP Aydın

mesleğin geleceği ile ilgili paylaşımların

Milletvekili Deniz Kolalı Depboylu,

gerçekleştirildiği zirvenin açılış

Hacettepe Üniversitesi Öğretim

konuşmaları Türk Psikolojik Danışma

Üyesi ve Türk PDR Derneği Başkanı

ve Rehberlik Derneği Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Filiz Bilge, İstanbul Medipol

Filiz Bilge ve Aydın Milletvekili Deniz

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Depboylu tarafından yapıldı. Zirvede

Ragıp Özyürek ile Başkent Üniversitesi

ayrıca PÖY’ün kuruluşu ve yapılanması

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.

üzerinde de duruldu. ■
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Umudu
Yeşertmek

VIII. Prof. Dr.
Işık Savaşır
Klinik Psikoloji
Sempozyumu
14-15 Nisan 2017 tarihleri arasında

çok farklı konuları tartışmayı, güncel

ederiz” dedi. Sempozyumun ilk günü

düzenlenen VIII. Prof. Dr. Işık Savaşır

klinik psikoloji yaklaşımları hakkında

birinci oturumda Prof. Dr. Bahar

Klinik Psikoloji Sempozyumu

bilgi paylaşımı yapmayı umuyoruz.

Gökler “Acının ve Umudun Kuşakaşkın

40. kuruluş yılını kutlayan Türk

Bir diğer deyişle, bilimin ışığında

Taşınmasında Erken Dönem İlişki

Psikologlar Derneği işbirliği ile

yeniden bir ve bir arada olarak kendi

Örüntülerinin Yeri” başlıklı bir

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

umutlarımızı tazeleyelim istiyoruz”

konferans verdi. Aynı gün Prof. Dr.

ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

dedi. Doç. Dr. Çırakoğlu ayrıca

Gonca Soygüt Pekak “Şema Terapi:

Sempozyumla ilgili olarak Başkent

sempozyumun düzenlenmesine

Başka Yollardan Gitmek” başlıklı

Üniversitesi Psikoloji Bölümü

ilişkin; “Türkiye’de klinik psikolojinin

konferansla katılımcılara seslendi.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Cem

gelişimine çok önemli katkılarda

Sempozyumun ikinci gününde ise

Çırakoğlu; “Dünyanın ve ülkemizin

bulunmuş Prof. Dr. Işık Savaşır

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin “Klinik

savaş, terör, açlık, çevre kirliliği gibi

hocamız adına düzenlenen bu

Psikolojide Ufuk Açıcı Bir Sentez:

tehditlerle boğuştuğu bu günlerde

sempozyuma ev sahipliği yapmaktan

Kişilerarası Nörobiyoloji” başlıklı

psikologların önemli rolünü bir kez

onur duyuyoruz. Sempozyum

konferansı gerçekleştirdi. İki gün süren

daha hatırlamak ve meslektaşlarımıza

düzenleme çalışmalarımız sürecinde

ve 5 panelden oluşan sempozyum

bu zorlu süreçlerde biraz olsun destek

her zaman olduğu gibi bizlere destek

ödül töreni ile sona erdi. ■

olabilmek adına sempozyum ana

olan Başkent Üniversitesi Rektörü,

temasını “Umudu Yeşertmek” olarak

Sayın Prof. Dr. Ali Haberal’a teşekkür

belirledik. Ana temamız kapsamında,
travma ve kriz müdahalelerinden
koruyucu psikolojik sağlık
çalışmalarına uzanan bir yelpazede

Prof. Dr. Işık Savaşır (1940-2000)
Türkiye’de Klinik Psikoloji Alanı’nın gelişmesine öncülük
etmiştir.İlke olarak bilim insanı uygulamacı modelini
benimsemiş bir klinik psikolog olarak çok sayıda klinik
psikoloğun yetişmesinde emekleri geçmiş, bir dönem
Genel Başkanlığı’nı da yürüttüğü Türk Psikologlar
Derneği çatısı altında mesleğe ilişkin örgütlü girişimlere
öncülük ederek gerekli desteği her zaman sağlamış
önemli akademisyenlerdendir.
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Sosyoloji Sohbetleri
Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat

Dünya Kadınlar Günü için seçilmiş

tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt

Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün

“Made in Dagenham/Kadının Fendi”

Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

düzenlediği Sosyoloji Sohbetleri

adlı filmin gösterimi ile açtı. 22 Mart

Prof. Dr. Mustafa Orçan “Sosyolojik

Konferanslar Dizisi 2016-2017

2017 tarihinde ODTÜ Sosyoloji Bölüm

Açıdan 21. Yüzyılda Şehir Politikaları”,

akademik yılında beş konuşmacıya

Başkanı Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu’nun

3 Mayıs 2017 tarihinde TOBB ETÜ

ev sahipliği yaptı. Her dönem

“Sosyolojik Hayal Gücü Herkese

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

olduğu gibi bahar döneminde de

Gereklidir: Sosyolojinin Disiplinlerarası

Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Sezal

diğer üniversitelerden misafir olarak

Bilime Katkısı” başlıklı konuşması ile

“Neden Sosyoloji: Bilimleriçi Bir

gelen akademisyenlerin sosyolojinin

birinci konferans gerçekleştirilmiş

Yolculuk” ve 17 Mayıs 2017 tarihinde

mikro ve makro çalışma alanları

oldu. Ardından iki haftada bir

Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm

ile ilgili konuşmalarıyla başarılı bir

düzenlenen toplantılarda, 05 Nisan

Başkanı Doç. Dr. Serdar Sağlam “Tarihi

konferanslar dizisi gerçekleştirildi.

2017 tarihinde ODTÜ Sosyoloji Bölümü

ve Toplumsal Boyutlarıyla Karikatür”

Sosyoloji Sohbetleri bahar dönemini

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şen

başlıklı konuşmaları ile Başkent

Prof. Dr. Tülay Uğuzman’ın

“Sosyal Bilimlerin İmkanı Olarak

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün

moderatörlüğünde 8 Mart 2017

Duygular Sosyolojisi”, 19 Nisan 2017

misafiri oldular. ■

Sosyoloji Topluluğu Köy Okuluna Yardım
Projesi Başkent Üniversitesi Sosyoloji
Topluluğu öğrencileri Çamlıdere Osmansin
İlkokulu ve Ortaokulu’na yardım amacıyla
29-31 Mart 2017 tarihleri arasında 3 günlük
kermes düzenlediler. Başkent Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi
ve Hazırlık Binası’nda düzenlenen kermes
sonucu toplanan yardım ile alışveriş yapılıp
gönüllü öğrencilerle okul ziyaret edilerek
temin edilen kırtasiye malzemeleri 7
Nisan 2017 tarihinde ilkokul öğrencilerine
götürüldü. ■
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Prof. Dr L. Doğan Tılıç’a İspanya’dan Ödül
Başkent Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğretim üyesi
ve İspanyol Haber Ajansı
temsilcisi Prof. Dr. L. Doğan Tılıç
İspanya’nın en prestijli gazetecilik
ödülü olan Cirilo Rodriguez
ödülünde ikinci oldu.

İspanya’nın en iyi dış muhabiri

geçiyor. Şimdi, her zamankinden

ödülleri sahiplerini buldu.

fazla örgütlenmeye ve dayanışmaya

İspanya’nın yurtdışında çalışan en

ihtiyacımız var” dedi. ■

iyi muhabirlerine verilen en prestijli
gazetecilik ödülü olan Cirilo Rodriguez
Ödülleri tarihi Segovia kentinde
düzenlenen bir törenle sahiplerine
verildi. Bu yıl birincilik ödülünü kadın
gazeteci Monica G. Prieto alırken,
ikincilik ödülleri aralarında bir sıralama
yapılmaksızın Başkent Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve İspanyol Haber
Ajansi Türkiye Muhabirleri Prof. Dr.
L. Doğan Tılıç ve İlya U. Topper ile
İspanya Televizyonu Washington
muhabiri Carlos Franganillo’ya
verildi. Tılıç, ödül töreninde yaptığı
konuşmada “Ilya ve ben, bu ödülü,
soru sormak ve doğruyu söylemek
uğraşlarında bedel ödemeyi göze
alan cesur gazeteciler adına kabul
ediyoruz. Gazetecilik zor günlerden

Yaratıcı Endüstriler İçin Yaratıcı CV: CV’SIZSINIZ
Yaratıcı endüstriler, Birleşik Krallık

televizyona, oyundan müziğe,

2017 akademik yılı güz döneminde

Çalışma Bakanlığı Spor, Medya ve

görsel sanatlardan ve performans

Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal

Kültür Departmanı tarafından ‘fikri

sanatlarına kadar birçok sektör

tarafından yürütülmekte olan

mülkiyetin üretilmesi ve kullanılması

yaratıcı endüstriler alanı içinde

Reklamcılık Uygulamaları dersi

yoluyla iş ve refah oluşturma

konumlandırılmaktadır. Bu sektör ve

kapsamında final projesi olarak

potansiyeline sahip bireysel yaratıcılık,

sektörde çalışmak isteyen adaylar için

“Yaratıcı Endüstriler için Yaratıcı CV:

beceri ve yetenekten kaynaklanan

ise “yaratıcılık”, “girişimcilik”, “yenilik”

CV’SİZSİNİZ” adında bir çalışmayı

endüstriler’ olarak tanımlanmaktadır.

önemli kavramlar haline gelmiştir.

hayata geçirdi. Öğrencilerin yaratıcı

Reklamcılıktan halkla ilişkilere,

Sektöre giriş aşamasında adayların

CV’leri dönem sonunda sektörden

gazetecilikten sinemaya, radyodan

kendini ifade edebilecekleri bir

davet edilen konuklardan oluşan bir
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mecra olarak “Yaratıcı CV”

jüri tarafından değerlendirildi.

kullanımı giderek artmakta,

Dersi alan öğrencilerin hazırladıkları

yaratıcı endüstrilerin talep

yaratıcı CV’lerin bir bölümü Başkent

ettiği bir uygulama haline

Üniversitesi Kariyer Yönlendirme

gelmektedir. Bu güncel

Merkezi tarafından 28 Nisan 2017

gelişmeler ışığında yaratıcı

tarihinde düzenlenen Kariyer

endüstrilere aktör yetiştiren

Fuarı’nda sergilendi. Sergiye Raif

alanlarda eğitim-öğretim

Sevil, Nur İzel Ok, Beril Gırbalar, Can

veren kurumlardan biri

Telemez, Sıla Sütcü, Ali Yankı Kösem,

olarak Başkent Üniversitesi

Fevziye Mamur, Esra Sarılı ve İpek Arel

İletişim Fakültesi, 2016-

yaratıcı CV’leri ile katıldı. ■
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28. Ankara Uluslararası

Film Festivali

Türkiye’nin en eski ve en
etkili film festivallerinden biri
olan, Dünya Kitle İletişimi
Araştırma Vakfı tarafından
düzenlenen Ankara Uluslararası
Film Festivali, bu yıl da 20-30
Nisan 2017 tarihleri arasında
izleyicileri ile buluştu.

koordinasyonuna, Türkiye’den ve

de hem yarışma hem de gösterim

Dünya’dan katılımcılarla yapılan

bölümleriyle izleyici ile buluşturdu.

etkinlik, atölye çalışmalarında

Bu sene Ulusal Uzun Film Yarışması,

moderatörlükten pek çok ulusal

Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal

ve uluslararası yayın kuruluşunda

Kısa Film Yarışması ve bu sene ilk kez

festivalin görünürlüğünün

açılan Ulusal Uzun Proje Geliştirme

sağlanmasında festivale katkı

Desteği Yarışması para ödülleriyle de

sunmaya devam etti.

Türkiye sinemasına önemli bir destek

20 Nisan’da MEB Şura Salonu’nda

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

beyazperdenin tanınmış isimlerinin

bu sene de festivalde görev alan

de hazır bulunduğu açılış töreni ile

ve festivali takip eden Başkent

başlayan 28. Ankara Uluslararası

Üniversitesi İletişim Fakültesi

Film Festivali, 30 Nisan’da Şinasi

öğrencileri Dünya ve Türkiye

Sahnesi’nde yapılan görkemli kapanış

sinemasından katılımcılarla

ve ödül töreni ile son buldu. Başkent

birebir tanışma, etkinlik ve atölye

Üniversitesi de, 2014 yılından beri

çalışmalarına katılma imkanı da buldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı

Bu sene temasını “körleşme” olarak

Yönetim Kurulu Üyesi ve Belgesel

belirleyen festival filmin sunmadığı

Film Program Koordinatörü olan

görünmeyen alanı görmeyi nasıl

Yrd. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman’la

sınırlandırdığını katılımcılar ile birlikte

birlikte festivale önemli bir destek

sorguladı. Dünya sinemasının seçkin

sağlıyor. İletişim Fakültesi, Radyo

örneklerini anısına, Bir Retrospektif:

Televizyon Sinema Bölümü Öğretim

Terence Davies, Bir Ülke: İspanya,

Üyesi Işıkman, ulusal sinema ve dünya

Berlin’den Taze Taze, Usta İşi, Dünya

sineması programlarında yer alacak

Festivallerinden gibi başlıklar

filmlerin, seçkilerin belirlenmesinden,

çerçevesinde programına taşıyan

ulusal belgesel yarışmasının

festival ulusal sinemanın örneklerini

alanı açtı. ■
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İMAS 2017
Başkent Üniversitesi Güzel
sanatlar Tasarım ve Mimarlık
fakültesi ‘’İç Mimarlık
Araştırmaları Sempozyumu’’
düzenledi.

Sempozyumda, Türkiye’de iç mimarlık

rağmen, iç mimarlık disiplinine

alanında yaşanan gelişmeler, tasarım

özgü araştırmaların yeterli sayıda

ve uygulamaları ile mesleğin önemi

olmaması dikkat çekmektedir. Son

ele alındı. Avni Akyol Konferans

yıllarda disiplinin kendine özgü bilgi

Salonu’nda düzenlenen İMAS 2017

üretimine yönelik çalışmalarda ve bu

sempozyumunun açılışına Başkent

çalışmaların paylaşıldığı ortamlarda

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

bir artış görülse de, iç mimarlık

Haberal, Rektör Danışmanı Prof.

alanının kendine alt bir söylem

Dr. Mustafa Kuru, Rektör Yardımcısı

oluşturamadığı fark edilmektedir.

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, Güzel

Bu noktadan hareketle, İMAS – İç

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu,

Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik ile

iç mimarlık alanına özgü yapılan

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

araştırmaları desteklemeyi, yapılan
araştırmaları belgelemeyi ve

Kürsüye ilk olarak Başkent Üniversitesi

araştırmalar üzerinden bir tartışma

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

ortamı yaratmayı hedeflemektedir”

Fakültesi İç mimarlık ve Çevre

dedi.

Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr.
Can Mehmet Hersek çıktı ve bilime

Etkinlikte, Türkiye’de iç mimarlık

sağladığı olanaklar nedeniyle Başkent

alanında yaşanan gelişmeler, tasarım

Üniversitesi Kurucusu Prof.Dr. Mehmet

ve uygulamaları ile iç mimarlık

Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali

mesleğinin önemi ele alındı. Sekiz

Haberal’a teşekkür etti.

oturum halinde yapılan ve iki gün
süren sempozyumda İç Mimarlık’ta

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

biyofilik uygulamalar, kültürel

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan

varlıkların yeniden işlevlendirilmesi

Tepecik de sempozyumun açılış

sürecinde iç mimarlık mesleğinin

konuşmasında “Mesleki uygulama

önemi gibi konu başlıkları ele alındı. ■

ve eğitim alanındaki geçmişine
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Ankara’da İz Bırakan Mimarlar
Başkent Üniversitesi ve Koç
Üniversitesi VEKAM işbirliği
ile hazırlanan “Ankara’da İz
Bırakan Mimarlar” panel serisi
hız kesmeden devam ediyor.

Bayraktar; “VEKAM ile işbirliği içinde

mimarlık yapıları ile özel bir önemi

gerçekleştirilen etkinliklerin amacı

hak eden “mimarlara” ilişkin bir

Başkent Üniversitesi bünyesinde

araştırma/belgeleme yapılması ve

yürütülmüş olan ve TÜBİTAK ve

mimarların konut dışındaki yapılarına

VEKAM tarafından desteklenen

da ulaşılarak elde edilen bulguların

“Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası

bu etkinlikler aracılığı ile paylaşılması

Yılda dört kez yapılması planlanan

Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma,

hedeflenmektedir” dedi. Ankara’da

panellerin ilki 31 Mart 2017’de

Belgeleme ve Koruma Ölçütleri

mevcut çok sayıda kamu ve konut

Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz üzerine

Geliştirme Projesi” kapsamında

yapısının tasarımcıları olarak bilinen,

olurken ikincisi Vedat Dalokay-

önemle üzerinde durulan “mimarlara”

ancak sınırlı bir araştırmaya konu

Nejat Tekelioğlu ikilisinin mimarlık

yönelik bir araştırma yapılmasıdır.

edilen ve haklarında yapılmış yayın

serüvenini ortaya çıkarmak amacıyla

Öneri ile; proje kapsamında elde

sayısı oldukça az olan mimarların

düzenlenen panel oldu. Düzenlenen

edilen verilerden hareketle; mimarlık

ele alınacağı paneller serisinin üç

panellerle “Ankara’da İz Bırakan

ortamında çok da bilinmeyen,

yıl sürmesi ve toplamda 12 mimar/

Mimarlar” mimarlık ortamının

üzerinde çok çalışılmamış ya da

mimar ekibi hakkında panel ve yayın

gündemine taşındı. Panellerle

haklarında herhangi bir yayın

yapılması planlanmaktadır. ■

ilgili olarak Başkent Üniversitesi

yapılmamış ancak Ankara’da

GSTMF Öğretim Üyesi Nuray

tasarladıkları konut, kamu ve sivil

Yaşam Hakkı
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar

Dr. Abdülkadir Varoğlu ve Prof. Dr.

aidiyet duygusunu pekiştirmek,

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel

Nermin Özgülbaş’ın da katıldığı ödül

eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri

Sanatlar ve Tasarım Bölümü öğrencileri

töreninde dereceye giren öğrenciler

kuramsal ve uygulamalı bilgileri

arasında bu yıl ilk kez “Yaşam Hakkı”

ödüllerini aldılar. Ödül töreninin

kullanabilecekleri bir uygulama alanı

temalı bir “Afiş Yarışması” düzenlendi.

ardından gezilen yarışma sergisi büyük

yaratmak her yıl belirlenecek bir

Yarışmada üç ödül, üç mansiyon ödülü

beğeni kazandı. Güzel Sanatlar Tasarım

tema ile belirli kurallar çerçevesinde

verilirken sekiz çalışma sergilenmeye

ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

özgün bir ürün ortaya koyma

değer bulundu. 22 Mayıs 2017 tarihinde

Adnan Tepecik yarışmayla ilgili olarak;

yönlerini geliştirmek ve çevreye ve

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

“ Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Görsel

toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını

Fakültesi B Blok 1. Kat Sergi Salonu’nda

Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik

arttırmaktır” dedi. ■

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Tasarımı Programı Öğrencileri Afiş

Ali Haberal, Rektör Yardımcıları Prof.

Yarışması”nın amacı: öğrencilerimizin
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Örnek Bir Yaşam Alanı Projesi

“Anadolu Vadisi”

Türkiye’nin en önemli
sorunlarından birisi olan
üretim ve eğitim birlikteliği
konusunda Başkent
Üniversitesi ve AOSB
arasında Eğitim ve Mesleki
Gelişim, Sağlık Hizmetleri,
BÜ-BİTTO Hizmetleri olarak
bir dizi protokol imzalanmış
ve bu protokollerin hayata
geçirilmesi için önemli adımlar
atıldı. Bu adımların ilki AOSB
tarafından kendi bünyesindeki
çalışanlara, çevre bölge
çalışanlarına ve çevre köylerde
ve olası konut yerleşimlerinde
yaşayan kullanıcılara
yönelik bir rekreasyon alanı
yaratılması öngörüsü ile
ayrılan alanda kentsel tasarım
projesi elde edilmesidir.
Proje ile ilgili ayrıntıları
Başkent Üniversitesi GSTMF
Mimarlık Bölüm Başkanı
Nuray Bayraktar anlattı.
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Alan Bu Çevreler İçin
Kentsel Bir Odak Olma
Potansiyeline Sahiptir

yöneliktir ve bu yanı ile öncü ve örnek
bir yaklaşım içermektedir.Pek çok
sanayi bölgesi ile olan ilişkisi ve çevre

Başkent Üniversitesi ve AOSB işbirliği

köyler ve uzun vadede oluşacak konut

ile hayata geçirilmesi planlanan

dokusu ile olması muhtemel bağlantısı

kentsel tasarım projesinin; bölgenin

nedeniyle alan oldukça önemli bir

ihtiyaç duyduğu sosyal, idari ve ticari

konumdadır. Bu konumu ile alan bu

amaçlı yapıları ve üretim ve eğitim

çevreler için kentsel bir odak olma

birlikteliğine olanak sağlayacak

potansiyeline sahiptir.

yapıları bünyesinde barındırması
hedeflenmiştir. Anadolu Vadisi

Anadolu Vadisi olarak adlandırılmış

kentsel tasarım projesinin hayata

olan alan, bir çekim merkezi olarak

geçirilmesi ile AOSB, çevre sanayi

düzenlenmiş; tasarımın ana fikrini

bölgeleri, çevre köyler ve olası konut

alanda süreklilik gösteren yeşil bir

yerleşimleri için kentsel bir odak

dokunun elde edilmesi ve yapılması

yaratılacak; proje kapsamında yer

planlanan binaların, hem mevcut

alan yapıların gerçekleştirilmesi ile

doğal doku ile hem de elde edilecek

de üretim ve eğitim işbirliğinin en

bu yeşil doku ile kaynaşması ve

olumlu örneklerinden birisi elde

iletişim halinde olması düşüncesi

edilmiş ve bu yolla AOSB, çevre sanayi

oluşturmuştur. Bu nedenle, alan;

bölgeleri, çevre köyler ve olası konut

doğuda bademlik ile batıda gölet

yerleşimleri kullanıcıları için yeni bir

ve çeperi ile doğal dokuyu

yaşam alanı yaratılmış olacaktır.

birleştirerek süreklilik oluşturacak ve

Projenin ortaya çıkmasına yol açan

yer aldığı bölgeyi canlandıracak yeni

AOSB öngörüsü; sanayi bölgesi içinde

kazanımlara ve iletişimlere olanak

bir rekreasyon alanı yaratılmasına

verecek şekilde ele alınmıştır.

baskent.edu.tr

Alana Hem Toplu Taşım
Araçları, Hem De Özel
Araçlar İle Erişim Söz
Konusudur

toplu taşım alanın yerleşim kararlarını

ortaya çıkarmıştır.

destekleyecek şekilde yerleştirilen

Alan, beş ana bölgeden oluşmaktadır.

duraklarla ve toplanma noktaları

Bunlar, rekreatif merkez, idari-ticari

ile sağlanmıştır. Alanın içinde yaya

merkez, eğitim alanı, spor ve sağlık

Alanda ana kararı alanı çok parçalı

erişimi esas alınmış, buna ek olarak

alanı ve aktivite alanıdır. Bu bölgeleme

hale getiren trafik ve yol kurgusuna

bisiklet yolları ve bisiklet parkları

kararları alanın mevcut yapısından ve

ilişkin çözümler oluşturmaktadır. Öte

düzenlenmiştir.

dinamiklerinden ortaya çıkmıştır. Bu

yandan alanda yaya dolaşımında

bölgelerden ilk üçü deplase edilen

çalışılmıştır. Alanın çeperinde bir

Bu Çevre Ankara İçin de
Alternatif Bir Rekreasyon
Alanı Olarak Kurgulandı

ring hattı önerilmiş, böylelikle alanın

Alanda yapıların yerleşimini yeşil

bölgeleme kararlarının yanı sıra

gölet çevresi, batı bölümünden

dokunun ve peyzajın sürekliliği

AOSB’ye ekonomik getiri sağlayacak

kopartılmıştır. Mevcut düşey bağlantı

belirlemektedir. Bu süreklilik gölet ve

yapı marketi ve süpermarket gibi

yolu doğuya doğru deplase edilerek

çeperinde aktif rekreasyonu, kanal

büyük yapılar alanın fiziksel sınırları

trafik baskısı kademeli olarak

çeperinde dolaşımı da belirginleştiren

dışında tutulmuş, bu çekim noktasının

düşürülmeye çalışılmış, düşeyde

doğrusal ve yönlendirici yeşil

yaratacağı trafik yoğunluğundan

ve yatayda oluşturulan bağlantı

alanları, doğuda bademlik tarafına

alan korunmaya çalışılmıştır. Alan

eksenleri ve süreklilik arz eden ring

yaklaşıldıkça Anadolu Bahçeleri

için önerilen düşey ring yolunun

hatları ile tüm alanda trafik dengeli

ile zenginleştirilen ve peyzajı ön

üst tarafında küçük ticari birimler

bir biçimde dağıtılmıştır. Alana hem

plana alan pasif rekreasyonu, alan

yerleştirilmiştir. Bu yapıların yanı sıra,

toplu taşım araçları, hem de özel

çevresinde sınır oluşturması açısından

gölet çevresinde proje ekibi tarafından

araçlar ile erişim söz konusudur. Özel

sıralı ağaçlandırmayı, yapıları ve spor

bir seyir kulesi önerilmiş, girişe yakın

araçlar için cep otoparkları önerilmiş,

alanlarını destekleyen yeşil alanları

yerde bir kantar konumlandırılmıştır. ■

ve kullanımında yeşil dokuya
eklemlenen bir süreklilik elde edilmeye

düşey bağlantı yolunun alt tarafında,
diğer ikisi ise düşey bağlantı yolunun
üst tarafında yer almaktadır. Bu
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Orkestra Akademik Başkent’in klasik müzik
konserleri Ankaralı müzikseverlerden yoğun
ilgi görüyor.

Orkestra Akademik Başkent 25 Nisan tarihinde özel bir
konserle sahneye çıktı. Cer Modern’deki Şef Ertuğ Korkmaz
yönetiminde “Türk Dünyası Kadın Bestecileri Özel Konseri”
programında;

Kültür ve sanatı desteklemeyi sosyal sorumluluk

Jeren Kurbanklycheva “Oda orkestrası için poem”

vizyonunun önemli bir parçası olarak gören Başkent

(Türkmenistan)

Üniversitesi bünyesinde yer alan Orkestra Akademik

Nargiza Kurmanova “Allegro-deciso” (Kırgızistan)

Başkent Başkent’te Kadınlar Haftası Özel Konseri’nin

Leyla İsmagilova “Bayram”, “Söylenmeyen Şarkı”

ardından CSO Konser Salon’nda 25 Mart 2017 tarihinde

(Başkurdistan, RF)

Şef Orhun Orhon, Solist Cem Çeliksırt-Gitar eşliğinde; Ö.

Balnur Kıdırbek “Açlık-1932” (Kazakistan)

Manav Kır Görünümleri-Kış, R. Dyens Concerto Metis ve

Gaziza Jubanova “Yerden Yükseklere Uçtum” (Kazakistan)

F. Mendelssohn String Senfoni D minor, MWV N 7 eserleri

Hatice Zeynalova “Pastorale” (Azerbaycan)

seslendirildi.

Nargiza Kurmanova “Sadece İleri” (Kırgızistan)
Özge Gülbey Usta “Noumenon” (Türkiye)

8 Nisan da müzik severler W.A. Mozart ve J. Haydn büyülü

Elmira Galimova “String extravaganza” (Tataristan, RF)

tınılarını Orkestra Akademik Başkent’ten dinlediler.

Firengiz Alizade “Şüşter” (Azerbaycan) adlı eser yer aldı.

Orkestrayı Şef Hobart Earle yönetirken, solistler İgor
Pikayzen-Keman, Ezgi İçellioğlu-Viyola eşliğinde W.

6 Mayıs’ta ki konserinde ise Şef Ertuğ Korkmaz

A. Mozart Sinfonia concertante in E-flat major, K.364

yönetimindeki orkestranın solistleri; Gülüm Ötenel-Piano,

ve J. Haydn Symphony No.49 (La Passione) eserlerini

Sabriye Savaş-Piano olurken program eserleri C. Saint-

seslendirdiler.

Saens Hayvanlar Karnavalı,
D. Shostakovich Oda Senfonisi Op.110a oldu. ■
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İlkin Alpay
Dünya Sahnelerinde
Türkiye’nin opera alanındaki ilk
ulusal yarışması olan Siemens
Opera Yarışması’nın geçen yılki
birincisi Başkent Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Sahne
Sanatları Bölümü öğrencisi İlkin
Alpay, dünyaca ünlü New York
Carnegie Hall’da sahne aldı.

edilmişti. Alpay’ın Ankara-New

York’s Carnegie Hall’de solo resital

York-Karlsruhe hattında devam

gerçekleştirdi.

eden kariyer yolculuğunda en büyük
destek ise öğrenim gördüğü Başkent

Siemens AG Kültür ve Sponsorluk

Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri

Bölümü Direktörü Stephan Frucht

ve arkadaşlarından geldi. Başkent

ise İlkin Alpay gibi yeteneklerin

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda

desteklenmesi hakkında “Her

aldığı başarılı eğitimle sanat

kesimden genç yeteneklerin bu

kariyerinde hızla yükselen Alpay,

tür programlarımızla ilgisini çekip

Genç soprano, geçen yılki yarışmada

opera çalışmalarını Almanya’daki

desteklemek Siemens için büyük bir

gösterdiği olağanüstü performans

Karlsruhe Opera Stüdyosu’nda

önem bir taşıyor. Bu sayede değerli

üzerine Siemens’in kültür projeleri

sürdürüyor. İlkin Alpay 15 Mart 2017

yeteneklerin kendi yaratıcılıklarını

hakkında bilgi edinmek ve New York

tarihinde, ünlü müzisyenlerin ve opera

geliştirmeleri için bir temel

kültür ve müzik camiası temsilcileri

sanatçılarının sahne aldığı dünyanın

oluşturuyoruz. İlkin Alpay da bunlara

ile tanışması için New York’a davet

en prestijli salonlarından olan New

başarılı bir örnektir” dedi. ■

İlkin Alpay 15 Mart
2017 tarihinde, ünlü
müzisyenlerin ve opera
sanatçılarının sahne
aldığı dünyanın en
prestijli salonlarından
olan New York’s
Carnegie Hall’de solo
resital gerçekleştirdi.
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Thermopolium

Gastronomi Akademisi Açıldı
12 Mayıs 2017 tarihinde
Başkent Üniversitesi
Thermopolium Gastronomi
Akademisi açılışı yapıldı.
“Thermopolium Gastronomi
Akademisi”, dünyaca ünlü
bilim insanları ve şeflerinin
katılımı ile Başkent Üniversitesi
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet
Haberal tarafından açıldı.
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Açılışta bir konuşan Prof. Dr. Haberal

Açılışa katılan gastronomi duayeni ve

en iyi mutfağın Türk mutfağı olduğunu

Türk mutfağını dünyaya tanıtan Türk

ifade ederek, “Yeni bir iş alanı, yeni bir

olarak bilinen Hüseyin Özer de yaptığı

meslek gelişen dünyada Türkiye’de

konuşmada, Türk yemeği ve kültürünün

aranan meslekler haline gelen

dünyada tanıtılması için daha fazla

gastronomiyi hizmete aldık. Kültür

çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

ve yemeğin birleşimi yurdumuzun

Özer ayrıca Anadolu’nun geçimişinde

her köşesinde ayrı bir yemek kültürü

yer alan medeniyetlerin Türk yemek

ve güzellik var. En iyi mutfak Türk

kültürüne oldukça önemli zenginlik

mutfağıdır” dedi.

kattığını belirtti.
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Üstün bilgi ve becerilerle donatılmış,

Moda Tasarımı Bölümü tarafından

diğerinde ise Anadolu mutfağının seçkin

uluslararası alanda rekabet edebilecek

hazırlanan “Aşçılık Kıyafetleri” gösterisi

ancak unutulmaya yüz tutmuş “Güllü

genç şefler yetiştirmek amacıyla

de ilgiyle izlendi.

Yemekleri ile Tatlılar” usta aşçı Musa

kurulan Thermopolium Gastronomi

Dağdeviren ve Başkent Üniversitesi

Akademisi’nin açılış konuşmaların

Yemeklerin hazırlandığı sekiz atölye

Aşçılık Bölümü öğrencilerinin desteği

ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal,

ile Türkiye’nin en büyük üniversite

ile hazırlandı. Akademi’nin Ankira

konuklara, uygulama mutfak atölyeleri,

mutfaklarından biri olan Akademi, Türk

Salonu’nda Başkent Üniversitesi

lokantaları ve derslikleri gezdirdi.

mutfağının mazide kalan tatlarını da

akademisyenlerinin beğenisine sunulan

Açılışta Başkent Üniversitesi Güzel

öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu amaçla

lezzetler tam not aldı. ■

Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi

düzenlenen açılış etkinliklerinden bir

Açılışın en renkli kısmı ise “Dekanlar ve Müdürler yarışıyor” oldu.
Akademisyenler bu kez yemek pişirmedeki marifetlerini meslektaşları
ve öğrencilerle paylaştı. Kolları sıvayarak ocak başına geçip hünerlerini
sergilediler. Kör tadım yapılan yarışma sonunda birinciliği, Başkent
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz kazandı.
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Neden Thermopolium?
Başkent Üniversitesi Bağlıca
Kampüsü içinde 800m2lik
alanda kurulan Thermopolium
Gastronomi Akademisi
yiyecek-içecek sektörüne
eğitimli ve profesyonel işgücü
kazandırmak amacıyla eğitim
ve öğretime başladı.
Alanında uzman eğitici kadrosunun
yanı sıra ismi ile de dikkatleri üzerine
çeken tesis öğrencilerin her türlü
bilgi ve donanımla yetişmesini
hedefliyor. Türkiye çapında bu kadar
büyük bir gastronomi tesisine onun
büyüklüğüne yakışır ve aynı zamanda
uluslararası alanda tanınabilirliğine
katkıda bulunabilecek Thermopolium
adının verilmesi onu benzerlerinden
ayıran bir diğer önemli ayrıcalık.
Adıyla beraber Başkent Üniversitesi
Gastronomi Akademisi’ndeki diğer
ayrıcalıkları Başkent Üniversitesi
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

kentlerinden biri olan Pompei’de yer

Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda

almaktaydı. Ben Arkeoloji eğitimi

bir arkeolog olan Yrd. Doç. Dr. Tulga

aldığım esnada bu isimle ilk defa

Albustanlıoğlu’na sorduk.

“Terminoloji” dersinde tanışmıştım.
Başkent Üniversitesi Gastronomi

“Başkent Üniversitesi
İsmi Zaten Başlı Başına
Bir Armada”

Akademisi ismini Thermopolium
teriminden esinlenerek almıştır.
Bu tesisi yapabilmek için gecesini
gündüzüne katan bir ekip deyim
yerindeyse 24 saat iş başındaydı. Bu

Thermo (sıcak) – Polium (yeme

ismi önermem bu kadar olağanüstü

yeri) anlamına gelmektedir. Roma

bir esere küçük bir hediye oldu

İmparatorluğu’nda “sıcak yiyeceklerin

diyebilirim. Rektörlüğümüzün de bu

satıldığı bir alan” olarak adlandırılan

isim önerisini kabul etmesi beni çok

bu alanlarda hem oturarak hem de

ama çok onurlanırdı. Yirmi senedir

ayaküstü yemek yeme mümkündü.

görev yaptığım Üniversiteme bu

Günümüz restorantlarının öncüsü

büyük eserine isim verme yoluyla

Thermopolium’larda sunulan

da olsa bir katkı yapabilmek benim

yemekler günümüz hazır yiyecek

için inanılmaz bir mutluluk. Başkent

restorantları ile karşılaştırmak

Üniversitesi ismi zaten başlı başına bir

mümkün. Bu yerler çoğunlukla özel

armada. Thermopolium Gastronomi

bir mutfağı olmayan kişiler tarafından

Akademisi’nin de varlığı bu değeri

kullanılıyordu. En erken örnekleri

daha da ileriye taşıyacaktır.

Antik Roma İmparatorluğu’nun önemli
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Thermopolium
Gastronomi Akademisi
sahip olduğu teknoloji ve
vermiş olduğu eğitimle
yetiştireceği değerli
uzmanlar ile gastronomi
alanına yapacağı katkılar
ve ismiyle uluslararası
standartları belirleyen
öncül kurum olma yolunda
büyük bir adım attı.

“Ephesus, Letoon, Perge, Zeugma, Kaunos,
Gordion, Troia ve Ankyra Başkent’te”
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

esinlenerek antik kent adlarının

“Ephesus Modüler Uygulama

Müdürü Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan

verilmesi de Üniversitemizin kültürel

Mutfağı”, “Letoon Uygulama Mutfağı”

da Thermopolium Gastronomi

değerlerimize verdiği önemin bir

ve “Perge Hazırlık Mutfağı”. Zeugma

Akademisi hakkında: “Thermopolium

başka yansıması. Eğitim yapılan

ve Kaunos Gastronomi laboratuarı.

isminin yanı sıra Thermopolium

atölyelere antik kent isimlerinin

“Ankyra Uygulama Restoranı” ve

Gastronomi Akademisi’nde yer

verilmesi de sanıyorum akademik

restoran alanı içinde Troia Bar

alan sekiz farklı atölyeye de

anlamda bir ilk olma özelliği

Uygulama alanı ile Gordion Ön Büro

Anadolu’nun antik dönem kültür ve

taşıyor. Thermopolium Gastronomi

Uygulama Alanı olarak adlandırıldı”

uygarlıklarını yaşatma temasından

Akademisi’nde bulunan bu atölyeler;

dedi. ■
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2. Yeşil Kampüs
Başkent Üniversitesi
Sürdürülebilir Çevre Uygulama
ve Araştırma Merkezi BÜÇEM
tarafından bu yıl ikincisi
düzenlenen 2. Yeşil Kampüs
etkinlikleri kamu spotu
yarışmasının bu yıl ki teması
“Çevre ve Enerji” oldu.

azalmasına ilişkin duyarlılıklarını

Uygulama ve Araştırma Merkezi

ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz bu

BÜÇEM’i çalışmaları için tebrik etti.

yarışma ile öğrencilerimizin çevre

Ödül töreni açılış konuşmalarının

bilincini artırmayı hedefliyoruz”

ardından dereceye giren filmlerin

dedi. Törende konuşan Başkent

sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmada

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

Ömer Karaağaç birinciliği alırken ikinci

Haberal da kuruluşunun üstünden

Tuğçe Candan oldu. Eda Ece Deviren

az bir süre geçmiş olmasına rağmen

ise üçüncülüğe layık görüldü. Ödül

yaptıkları gerek bilimsel gerekse

töreninin ardından katılımcılar BÜÇEM

Yarışmanın jüri başkanlığı BÜÇEM

sosyal çalışmalarla çevre konusunda

tarafından düzenlenen “Atıklar Çiçek

Müdürü Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan

farkındalık yaratan Başkent

Açıyor” sergisini gezdiler. ■

yaparken jüride Başkent Üniversitesi

Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Özcan Yağcı, Başkent Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. H. Hale Künüçen, Başkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Başkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kuru, Başkent
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Kılkış ve
Başkent Üniversitesi SBMYO Öğr. Gör.
Selçuk temel yer aldı.
2. Yeşil Kampüs Kamu Spotu
yarışmasının ödül töreninde konuşan
Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan, “Üniversite
öğrencilerinin çevresel farkındalıkları
ile çevreye yönelik sorunların
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Otellerde Çevre ve Enerji Yönetimi
Başkent Üniversitesi
Sürdürülebilir Çevre Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin ev
sahipliğinde 12 Nisan 2017
tarihinde “Otellerde Çevre ve
Enerji Yönetimi Konferansı”
düzenlendi.
Konferansın açılışında konuşan
Rektör Prof. Dr. Ali Haberal
konferansın önemine değinerek
Başkent Üniversitesi olarak BÜÇEM
aracılığıyla çevre bilincine sahip
bir nesil yetiştirmek zorunluluğunu
ifade etti. Gereksiz enerji kaybının
önüne geçilmesi gerektiğini belirten
Prof. Dr. Haberal, Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde Çoruh Nehri’nde kurulan
HES’lere dikkat çekerek daha
dikkatli planlanması gerektiğini
vurguladı. Prof. Dr. Haberal içinde
nefes alabildiğimiz tek bir dünya
olduğunu belirtirken suyu, çevreyi
ve ormanları verimli kullanıp gelecek
kuşaklara aktarmamız gerektiğinin
de altını çizdi. Konferansın açılışında
Başkent Üniversitesi Kampüsü’nün
büyük bir çaba ve dayanışma ile
çorak bir araziden genç bir ormana
dönüşümünü anlatan “Yeşil Başkent”
belgesel filminin gösterimi de
gerçekleştirildi. Gün boyu süren
konferansta her biri farkı konuları

odağına alan ve derinlemesine
bilgi paylaşımı içeren üç oturum
düzenlendi. İlk oturumda; Çevre,
Enerji, Turizm ve Küresel İklim
Değişikliği başlığı altında dünyayı
tehdit eden en büyük çevre
sorunlarından biri olan iklim değişikliği
ve küresel ısınma konusu irdelenerek
ardından, binalarda ve otellerde enerji
verimliliği konuları ve çözüm önerileri
sunuldu. İ
kinci oturumda Türkiye‘deki
konaklama tesislerinde çevre ve enerji
yönetim sistemleri, özellikle yeşil
yıldız, yeşil anahtar ve mavi bayrak
gibi turizm sektöründe en yaygın
şekilde uygulanan eko-etiketlerle
ilgili sunumlar yapılarak ve örnek otel
uygulamaları verilerek konu turizmde
sürdürülebilirlik kapsamında tartışıldı.
Son oturumda yer alan tartışma
panelinde ise Otellerde Çevre ve Enerji
Yönetiminde Atılması Gereken Kolektif
Önlemler ve Yol Haritası konularında
panelistler tarafından sunumlar
yapıldı. Ankara da enerji ve turizm
sektöründen iyi uygulama örnekleri
sunularak ve katılımcıların soruları
cevaplandı. Ardından oturumlarda
üzerinde durulan konular tartışmaya
açılarak otellerde çevre ve enerji
yönetimi, özellikle yenilenebilir enerji

kaynaklarının kullanımı konularında
değerlendirmeler yapıldı.
BÜÇEM Müdürü Prof. Dr. Nazmiye
Erdoğan konferans sonrası yaptığı
açıklamada; “Turizm sektöründe
enerji verimliliği ve akılcılığı ile
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının önemi vurgulanarak,
teknik, ekonomik ve siyasi boyutları
turizm paydaşları arasında tartışılarak
önde gelen sorunlar ve olası çözümler
üzerinde durulup bilgi üretimine ve
paylaşımına katkıda bulunulmaya
çalışıldı. Konferans kapsamında ulusal
kamu yetkilileri, enerji ve otelcilik
sektörü temsilcileri, otel teknik
yöneticileri, yeşil ve sürdürülebilir
bina ve enerji verimliliği uzmanları
ile akademisyenler tarafından
turizm sektöründe çevre yönetimi,
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanım potansiyeli,
otellerde çevre ve sürdürülebilirlik
gibi önemli konularda sunumlar ve
değerlendirilmeler yapılarak yenilikçi
çözümlere ilişkin fikirler geliştirildi.
Başkent Üniversitesi olarak, çevresel
sorumluluklarımızın farkında
olup, şimdiki ve gelecek nesiller
için, sürdürülebilir bir dünya için
katkılarımız artarak devam edecektir”
dedi. ■
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Liderlik ve Yöneticilik
Kazan Meslek Yüksek Okulu
personeli ve öğrencilerini
liderlik ve yöneticilik
konularında bilgilendirmek
amacıyla 29 Mart 2017
tarihinde Başkent Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.
Abdülkadir Varoğlu tarafından
“Liderlik ve Yöneticilik” başlıklı
bir seminer verildi.

yapar. Lider etrafındakilerde coşku

fırsata dönüştürmek, insanları

uyandıran ve vizyon oluşturarak

etkileme ve ikna sanatı, liderlik ve

onları bu doğrultuda harekete sevk

motivasyon uygulamaları, sorun

eden kişidir.”dedi.

çözümü ve sorularla yönetim, gelişim
için bağlılık ve güven yaratmak,

Liderlik kabiliyetlerinin de ele alındığı

farklılıkları değerlendirmek ve fırsata

seminerde; duyusal algı programlama

dönüştürmek, liderlik gelişim planı

teknikleri, liderlik özellikleri,

ve uygulamaları, geleceği görmek

türleri ve takım çalışmalarına

ve planlı çalışma kültürü başlıkları da

etkisi, hedef odaklı liderlik kültürü,

katılımcılarla paylaşılarak konuşuldu. ■

farklılıkları değerlendirmek ve
Seminerde Prof. Dr. M. Abdülkadir
Varoğlu nasıl lider yönetici
olunabileceği konularına dikkat
çekerek katılımcılara; “İnsan üzerinde
düşünülmesi, incelenmesi ve
araştırılması gereken bir varlıktır.
Bireyler ve bireylerin oluşturduğu
toplumlar geliştikçe, buna paralel
olarak yönetim sistemleri de
gelişmekte ve değişmektedir.
Bu gelişmeye ayak uyduran, ileri
teknolojiyi kullanabilen, belirli bir
bilgi düzeyine ulaşmış, ayrıcalıklı
ve özel yetiştirilmiş kişiler de bu
toplumlarda lider ve yönetici olarak
ön plana çıkacaktır. Yönetici çalışma
alanında günü kurtaran insandır.
Lider ise kafasında planladığı birçok
hamle ile geleceğe yönelik planlar

Katkılı Gıdaların Genetik Yapıya Etkileri
Başkent Üniversitesi Kazan
Meslek Yüksel Okulu’nda 15 Mart
2017 tarihinde “Katkılı Gıdaların
Genetik Yapıya Etkileri” konulu
bir seminer verildi.

genetik yapıya etkileri konusunda

ve sağlıklı yaşamaya göre gelişmiş

bilgilendirmek amacıyla düzenlenen

bir yapıya sahip olduğunu anlatarak

seminerde Başkent Üniversitesi Tıp

kokusu, rengi, lezzeti kimyasal yapay

Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim

katlılarla çekici hale getirilmiş, saf

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin

şekerli, unlu, bayatlaması engellenmiş

Yılmaz Çelik, insan bedeninin doğru

ambalajlı gıda tüketiminden uzak

Kazan Meslek Yüksel Okulu personeli

beslenme, hareketli yaşam ve uygun

durulması gerektiğinin altını çizdi. ■

ve öğrencilerini katkılı gıdaların

çevre şartları altında kendini onarma
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Dr. Hayri Öztürk:
“Koruma ve Güvenlik Birimi olarak
sunulan güvenlik hizmetlerinin
kalitesini yükseltmek ve nitelikli
güvenlik personeli yetiştirmek
için uzman eğitimcilerle, güvenlik
personelimizin; halkla iletişim, kitle
psikolojisi, öfke kontrolü, stres ve
kalabalık yönetimi gibi konularında
eğitim almalarını sağlıyoruz.”

Güvenlik
Personeline
Hizmet İçi
Eğitim
Başkent Üniversitesi Genel
Sekreterlik ile Eğitim Birimleri
Kalite Yönetim Temsilciliği iş
birliği ile Başkent Üniversitesi
özel güvenlik personeline
yönelik Halkla İlişkiler ve
İletişim, Öfke Kontrolü, Stres
Yönetimi, Kalabalık Yönetimi
ve Kitle Psikolojisi konularında
hizmet içi eğitimler verildi.

kapsamında verilen eğitimler Genel

olarak; “Koruma ve Güvenlik Birimi

Sekreterlik ile Eğitim Birimleri

olarak sunulan güvenlik hizmetlerinin

Kalite Yönetim Temsilciliği Eğitim

kalitesini yükseltmek ve nitelikli

Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Zehra

güvenlik personeli yetiştirmek

Muluk koordinesinde gerçekleştirildi.

için uzman eğitimcilerle, güvenlik

Hizmet içi eğitimler İletişim Fakültesi

personelimizin; halkla iletişim, kitle

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kıvılcım

psikolojisi, öfke kontrolü, stres ve

Romya Bilgin ile Fen Edebiyat

kalabalık yönetimi gibi konularında

Fakültesi Psikoloji Bölümünde

eğitim almalarını sağlıyoruz. Güvenlik

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay

görevlilerimiz, görmüş oldukları

Pekel Uludağlı ve Öğretim Görevlisi

bu eğitimlerini çalışma hayatına

Öğrencilerin ve çalışanların kampüs

Leman Korkmaz Karaoğlu’nun

tatbik ederek, daha iyi ve kaliteli

alanı içinde daha huzurlu ve güvenli

katkılarıyla 8-10 Şubat 2017

güvenlik hizmeti sunacaklardır.

bir ortamda eğitim görmeleri

tarihleri arasında İletişim Fakültesi

Böylece güvenlik personelimiz

ve güvenlik birimi personelinin

Stüdyosunda gerçekleştirildi.

görev esnasında karşılaşabilecekleri
olumsuz durumlarda nasıl

görevlerini en iyi şekilde yapmaları
amacıyla Başkent Üniversitesi Kalite

Başkent Üniversitesi Genel Sekreteri

davranmaları gerektiği ile ilgili sıkıntı

Yönetim Sistemi uygulamaları

Dr. Hayri Öztürk eğitimlerle ilgili

yaşamayacaklardır” dedi. ■

Kitle psikolojisi belli bir ideoloji çevresinde toplanan insanların ortak davranış özelliklerini ele alır. Bireysel psikoloji
daha başından itibaren toplum psikolojisi kimliğini de içinde taşır. İnsan, toplumsal varlığıyla ve kurduğu ilişkilerle
bütünlenir ancak bu haldeyken bile kişiliği yok olmaz, birey olmaya devam eder. Kitle kavramıysa bu açıdan
topluluklardan ayrışır. İçine katılanları tek amaç uğruna, tek potada eriterek kolektif ruh kazanır. Bu aşamadan sonra
kitle içine katılan kişi, kendi bireysel psikolojik özelliklerini kaybeder. Kitlenin bir parçası, organizmanın bir hücresi olur.
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Sağlık Teknolojileri
Ekosistem Çalıştayı
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri

Salonunda gerçekleştirildi.

ve araştırmadan ticarileşmeye giden

Platformunun (USİMP) düzenlediği ve

Sağlık Teknolojileri ekosisteminde

süreç ve yasal mevzuat başlıkları

Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğini

yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin

ile gerçekleştirildi. ÜSİMP Yürütme

üstlendiği 9. Ulusal USİMP Kongresi

gerçekleri ışığında, ulusal stratejiler ile

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest

öncesinde, kongrede ele alınacak

birlikte değerlendirmesi için ilgili tüm

ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

konuların değerlendirilmesi için

paydaşların bir araya geldiği Sağlıkta

Dr. Ali Haberal’ın açılış konuşması ile

Ulusal Stratejik Hedefler (Millileşme)

Ulusal Stratejik Hedefler (Millileşme)

başlayan çalıştayın moderatörlüğünü

kapsamında ‘Sağlık Teknolojilerinde

Kapsamında Sağlık Teknolojileri

BİTTO Danışmanı Ufuk Batum ve

Ekosistem Çalıştayı’ 4 Nisan 2017

Ekosistem Çalıştay; sağlık ekosistemi

BİTTO Yöneticisi Arzu Fırlarer yaptı. ■

tarihinde Başkent Üniversitesi Ankara

aktörleri ve yetkinlikler, araştırmadan

Hastanesi Hasan Telatar Konferans

pazara ulusal/ uluslararası işbirlikleri

Kalite Yönetim Sistemi
Sertifika Programı
Başkent Üniversitesi ile Türk
Standartları Enstitüsü arasında
imzalanan protokol uyarınca
Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü tarafından
koordine edilen, Başkent
Üniversitesi BEDAM “Kalite
Yönetim Sistemi Sertifika
Programı” 3 Şubat 2017
tarihinde başarı ile tamamlandı.

yönetiminin, teknik ve yöntemleri

ise Başkent Üniversitesi’nin kaliteye

konusunda uzmanlaşmalarına imkan

verdiği öneme vurgu yaparak bu

sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin

programa katılan ve başarı ile

öğretilmesi, çeşitli uygulamalar ile

tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

yetkinlik kazandırılması hedeflendi.

TSE Eğitim Daire Başkanı Feyzullah

Program sonunda her katılımcıya

Erdoğan Başkent Üniversitesi ile

TSE tarafından 4 adet sertifika verildi.

TSE arasındaki çalışmaların 1998

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

yılından beri devam ettiğinin altını

Dr. Berna Dengiz yaptığı konuşmada

çizerek, üniversite olarak eğitimde

“Kalite Yönetim Sistemi”nin

kalite belgesi alan ilk kurumun da

önemine değinerek, katılımcılara; bu

Başkent Üniversitesi olduğunu

Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve

sertifikalarla bu konudaki bilgilerini

belirttiği konuşmasında katılımcılara

mezunlarından oluşan 28 katılımcı

güncellediklerini, standartlar hakkında

sertifikaların sağlayacağı yararlardan

12 saatlik sertifika programını

aldıkları bu temel bilgilerle denetleyici

söz etti. Konuşmaların ardından

tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

olabilmenin ilk adımını attıklarını

sertifika törenine geçilerek,

Bu sertifika programı ile kişilerin kalite

belirtti. Başkent Üniversitesi Rektör

katılımcılara sertifikaları verildi. ■

mühendisliğinin ve toplam kalite

Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu
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Başkent Üniversitesi
Uluslararası Buluş Fuarı’nda
İstanbul Uluslararası Buluş
Fuarı ISIF’e katılan buluşçular,
buluşlarını, yeni ürünlerini,
teknolojik fikirlerini yatırımcılara,
distribütörlere ve lisans
firmalarına gösterme olanağı
buldu. Teknoparkların, OSB’lerin
ve kalkınma ajanslarının da
ilgi gösterdiği fuarda Başkent
Üniversitesi’nde geliştirilen
buluşlar tanıtıldı.

faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası

Dr. Mehmet Haberal’ın da buluşların

katılımcılarla buluşturulması ve

yer aldığı stand katılımcıların yoğun

üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek

ilgisi ile karşılandı. Prof. Dr.Mehmet

toplumun yararına sunulması amacıyla

Haberal’a ait Domatin (Domatesin

kurgulanan Türkiye’nin tek uluslararası

tütüne aşılanması ve nikotinli

buluş fuarı olan İstanbul Uluslararası

domates eldesi) ve Hasta Muayene

Buluş Fuarı ISIF’in ikincisi İstanbul’da

Masası ürünlerini farklı ülkelerden

gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve

çok sayıda katılımcıya anlatıldı. Genç

Teknoloji Bakanlığı ve Uluslararası

girişimcilerimizden Oğuzhan Berk

Buluşçular Birliği Federasyonu’nun

Yıldız ve Özgün Can Özsoy’un Kablosuz

(IFIA) himayesinde Türk Patent

Masa, Turbo Şarj Sistemlerinin

ve Marka Kurumu ev sahipliğinde

Veriminin Artırılmasını Sağlayan

Buluş yapma faaliyetlerinin

düzenlenen fuara farklı ülkelerden

Bir Sistem ve Kiosk Yönlendirme

özendirilmesi, teknolojik gelişimine

buluşçu, girişimci ve yatırımcılar katıldı.

Sistemi prototipleri de fuar süresince

katkı sağlaması, Ar-Ge ve inovasyon

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof.

yatırımcıların ilgi odağı oldu. ■

Expomed-Eurasia
2017 Sağlık Fuarı
Her yıl Beylikdüzü TÜYAP Kongre

Alanında Başkent Üniversitesinin

ve Kültür Merkezinde düzenlenen

genç girişimcilerinden Oğuzhan

Expomed-eurasia Sağlık Fuarı bu

Berk Yıldız ve Özgün Can Özsoy

yıl 30 Mart-02 Nisan 2017 tarihleri

ticarileştirdikleri ürünleri Hastane

arasında yapıldı. İSEK - İstanbul

içi Yönlendirme Sistemi ile yer aldı.

Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi olarak

Kamu temsilcilerinin ve yatırımcı

EXPOMED Eurasia Fuarı kapsamında

firmalardan ilgi gören girişimcilerimiz

oluşturduğu girişimcilerin kendi

EXPOMED Eurasia Fuarından yeni

çalışmalarını sergiledikleri İSEK Start-

işbirlikleri kurarak ayrıldılar. ■

Up İnovasyon ve Girişimcilik Stand
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Başkent Okuyor

27 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanan “53. Kütüphane Haftası”nda
ortaya çıkan tablo Türkiye’nin kütüphane karnesinin zayıf olduğu.
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden en

“Kütüphaneciler Bilgilerini Sürekli

önemlilerinden bir tanesi, ülkelerin

Yenilemek Durumundadır”

sahip oldukları kütüphane sayısı

Kütüphanecilik sanıldığı kadar kolay bir

olduğu göz önüne alındığında

meslek değildir. Alanın içinde birçok

kütüphane ve kütüphaneciliğin

bölüm uzmanlaşma gerektirir. Bilginin

önemi ortaya çıkmaktadır. Başkent

kapsamına giren her türlü gelişme ile

Üniversitesi Kütüphanesi hem sahip

ilgilenmek kütüphanecinin görevidir.

olduğu tesis, hem donanım hem de

Kütüphaneciler bilgilerini sürekli

çalışanları ile ülkemizin en önemli

yenilemek durumundadır. Günümüzün

kütüphaneleri arasında yer alıyor.

hızla değişen dünyasında teknoloji

Her geçen yıl okuyucu sayısındaki

başta olmak üzere birçok alanı

artışla da dikkat çekiyor. Mesleki ve

takip etmekteyiz. Kütüphanemizde

teknolojik gelişmelerin gerisinde

44 personel görev almaktadır. 10

kalmayan, evrensel düzeyde örnek

kişi uzman kütüphaneci olarak

bir üniversite kütüphanesi olma

çalışmaktadır. Diğerleri fakülte ve

yolunda hızla ilerleyen Başkent

yüksekokul mezunlarıdır. Uzman

Üniversitesi Kütüphanesi’nin sahip

kütüphaneciler üniversitelerin Bilgi ve

olduğu tüm olanakları Kütüphane ve

Belge Yönetimi bölümlerinden mezun

Dökümantasyon Daire Başkanı

teknik eğitim almış uzman kadrodur.

Nermin Gül ile konuştuk.
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İlk Emir: OKU

Başkent Üniversitesi bilim ışığında
aydınlamanın en temel yolunun
okumaktan geçtiğini bildiği için
buna dikkat çekebilmek adına çeşitli
uyarıcıları bünyesinde her zaman
barındırmaktadır. Başkent Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın tavan
yapısında bulunan renkli cam mozaikler
içindeki Arapça “Oku” emri de bunun en
açık örneklerindendir.

“Yenilenmesi veya Değiştirilmesi

toplantısı, Üniversite Kütüphanecileri

da önemi artmaktadır. Kütüphanemiz

Gereken Teknik Konuları Sürekli

Derneği vb. toplantılara katılmaktayız.

oldukça kaliteli bir dijital kaynağa

İzliyoruz”

Kütüphanecilikle ilgili tüm yenilikleri,

sahiptir. Basılı kaynaklarımızın yanı

Kütüphanecilik ve bilgi bilim

gelişimleri ve sistemleri yakından

sıra elektronik kaynaklarımızı da her

alanında çalışan akademisyenleri,

takip ediyoruz.

sene artırmaya çalışıyoruz. Başkent

kütüphanecileri, yöneticileri,

Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde

öğrencileri ve diğer paydaşları

Katıldığımız toplantılar ve

170.000 elektronik kitabımız

üniversite ve araştırma kütüphaneleri

meslekle ilgili eğitimler aracılığıyla

ve 30.000 elektronik dergimiz

bağlamında ortak bir hedefe

kütüphanemiz için olması gereken

mevcut. Önümüzdeki yıllar içinde

yönelik olarak bir araya getirmek,

yenilenmesi veya değiştirilmesi

kütüphanemizin kullanıcı ve üye

işbirliği olanakları yaratarak

gereken teknik konuları sürekli

sayımızı artırmakla beraber elektronik

hizmetler üretmektir. Biz de

izliyoruz.

dergi ve kitap sayımızı artırmak en

Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

büyük hedeflerimiz arasında. Okuyan,

olarak bu amaçla yıl içinde ulusal

“170.000 Elektronik Kitabımız ve

araştıran bir gelecek nesil için bunun

ve uluslararası nitelikte meslekle

30.000 Elektronik Dergimiz Mevcut”

en önemli ve ilk şart olduğunu

ilgili tüm toplantılara katılmaya

Günümüzde artık bilgiye akıllı

düşünerek Rektörlüğümüzün de

çalışmaktayız. Anadolu Üniversiteleri

telefonlardan ulaşılabildiğini

sonsuz katkılarıyla bu amaç için

Kütüphaneleri Konsorsiyumu

düşündüğümüzde dijital kaynakların

çalışmaktayız. ■

53.Kütüphanecilik Haftası
kapsamında 30 Mart 2017
tarihinde Başkent Üniversitesi
Kütüphanecilik Topluluğu
tarafından Gazi Üniversitesi Kitap
Bankosu Topluluğu Başkent
Üniversitesi’ne davet edildi.
Okuyan Türkiye için gezen
Kitap Bankosu’nun kitap bağışı
kampanyasına Başkentliler de ilgi
gösterdi.
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Şenlik Zamanı
80
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Başkent Üniversitesi öğrencileri
finaller öncesi şarkılarla
eğlendi, spor aktiviteleriyle
stres attı. 16-17 Mayıs
tarihlerinde düzenlenen bahar
şenliğinde müzik toplulukları
konserler verdi. Şenlik alanında
öğrenci toplulukları da
standlarıyla hazır bulundu.

Başkent Üniversitesi öğrencileri

gösterdiler. Başkent Üniversitesi

çardaklarda kurulan panayırda çeşitli

Öğrenci Şenliklerinin bu seneki

etkinliklere katılarak eğlenceli anlar

konukları Ziynet Sali, Emre Aydın, DJ

yaşadı. Gençler, spor etkinlikleri

Nezir Kara ve 70 kişilik dev orkestra

kapsamında da birçok dalda

Senforack oldu. Başkent Üniversitesi

yeteneklerini sergilediler. Şut ve

şenliklerinde her yıl olduğu gibi bu

dart yarışması, paintball tüfeği ile

yıl da Sağlık Bilimleri Fakültesi 14.

hedef vurma, halat çekme yarışı

Geleneksel Spor Bilimleri Partisi de

ve dans gösterileriyle hünerlerini

gençlerin yoğun ilgisini gördü. ■

Bu yıl ki şenliklerde Başkentliler
gökyüzünün de tadını doyasıya
çıkardılar. Başkent Üniversitesi Havacılık
Topluluğu Türk Hava Kurumu iş birliği
ile Başkentlileri uçurdu. Etkinlikler
kapsamında Motorlu Yamaç Paraşüt
Gösterisi, Model Uçak Akrobasi Gösterisi,
Model Uçak Yarışması, Balon Uçuşu
ve Gösterisi katılımcılardan tam not
aldı. Aynı etkinlik kapsamında Galeri
Başkent’te düzenlenen “Gökyüzünden
Türkiye Manzaraları Fotoğraf Sergisi” de
büyük beğeni kazandı. ■
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14. Dans Festivali
Başkent Üniversitesi Dans
topluluğunun düzenlediği
14. Dans Festivali yapıldı.

Dokuz üniversitenin katıldığı 15 farklı

oldu. İşitme Engellilerden oluşan dans

dansın gösterildiği etkinlikte hemen

topluluğu ise gösterileriyle geceye

hemen dansın her türüne yer verildi.

damga vurdu.

Salsadan çaçaya, hiphoptan
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet

flamenkoya, tangodan rumbaya kadar

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Kültür Merkezi’nde gerçekleşen

geniş bir yelpazede gösteri sunan

Ali Haberal etkinlik sonunda dansçıları

etkinliğe Başkent Üniversitesi Rektörü

topluluklar, uzun süre alkışlandılar.

kutlayarak; “Türkiye’nin geleceğinin
emin ellerde olduğunun en güzel

Prof. Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nermin Özgülbaş Genel

Çeşitli üniversitelerden dans

göstergesi gençlerimizdir” dedi.

Sekreter Dr.Hayri Öztürk bir önceki

topluluklarının hünerlerini sergilediği

Festivalin ardından katılımcı dansçılara

Rektör Prof. Dr. Kenan Araz katıldı.

festival, renkli görüntülere sahne

teşekkür plaketleri verildi. ■

Engelim Olma
Topluluğu
82

Başkent Üniversitesi Avni Akyol
Konferans Salonu’nda 3 Mart 2017
tarihinde Başkent Üniversitesi Engelim
Olma Topluluğu’nun düzenlediği
konferansa Prof. Dr. Betül Ulukol katıldı.
Konferansta ülke genelinde çocukların
gerek aile bireyleri gerekse yakın
çevreleri tarafından maruz kaldıkları
şiddet ve cinsel istismarın boyutları
hakkında konuşularak bu konuda
farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Başkent
Üniversitesi Engelim Olma Topluluğu
18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında
Ümitköy ve Altınçatı Huzurevlerinin
sakinlerini ziyaret ettiler. Duygulu
anların yaşandığı ziyaretlerde gençler
büyükleri ile hoşça vakit geçirme imkanı
elde ettiler. ■
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Doğa
Yürüyüşü
Başkent Üniversitesi Kampçılık
ve Doğa Sporları Topluluğu

Buchef Topluluğu

tarafından 11 Mart 2017 tarihinde
Kızılcahamam Soğuksu Milli
Parkı’nda katılımcılarla birilikte
doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Buchef Topluluğu 23 Mart 2017 tarihinde Avni Akyol

Başkent Üniversitesi Kampçılık ve

Konferans Salonu’nda yaklaşık 300 kişilik katılımla tanıtım toplantısını

Doğa Sporları Topluluğu 24-26

gerçekleştirdi. Buchefli öğrenciler tanıtım toplantısında “Topluluğumuz,

Mart tarihlerinde Başkentlilerle

Başkent Üniversitesi’ne ait sosyal bir topluluktur ve okulumuzdaki tüm

Yedigöller Milli Parkı’nda iki gün

öğrencilerin katılımına açıktır” diyerek tüm Başkentlileri mutfağın sınırsız,

boyunca “Çadır Kampı” yaptı. ■

eğlenceli ve lezzetli dünyasına davet ettiler. ■

Sri Lanka-Hint Okyanusu’nun İncisi
Sanata ve sanatçıya desteğini
sürdüren Başkent Üniversitesi,
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama
ve Araştırma Merkezi Kışla
Yerleşkesi’nde çok önemli bir sanat
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Başkent
Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
birinci kuruluş yılını kutlayan Arka
Plan Fotoğraf Derneği ile birlikte
düzenlediği etkinlikte, Türkiye’nin en

ünlü fotoğraf sanatçılarından İzzet
Keribar’ı Adanalı sanatseverlerle
buluşturdu. Türkiye’nin yetiştirdiği
usta fotoğraf sanatçılarından
İzzet Keribar’ın, “Sri Lanka-Hint
Okyanusu’nun İncisi” isimli fotoğraf
sergisinin yanı sıra “Spectrum” isimli
retrospektif fotoğraf gösterisi fotoğraf
tutkunlarından büyük ilgi gördü.
Serginin açılış konuşmasını Arka
Plan Derneği Başkan Yardımcısı ve

aynı zamanda Başkent Üniversitesi
üroloji uzmanlarından olan Prof. Dr.
Sezgin Güvel yaptı. Prof. Dr. Güvel,
yaptığı konuşmada, Türk fotoğrafının
önemli isimlerinden İzzet Keribar’ı
konuk etmenin gururunu yaşadıklarını
belirtti. Sergi açılış konuşmalarının
ardından İzzet Keribar’ın 1950’li
yıllardan günümüze kadar çektiği
fotoğraflardan oluşan bir gösteri
yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi. ■

Dünya Böbrek Günü’nde Moral Konseri
Başkent Üniversitesi Yalova Diyaliz

12. Dünya Böbrek Günü’nde mini bir

Yalova Diyaliz Merkezi’nde tedavi

Merkezi’nde 12. Dünya Böbrek

konser verildi. Müziğin tedavi edici

gören hastalar konser ve benzeri

Günü’nde hastalara moral amaçlı mini

yönü bulunduğunun yüzyıllardır

etkinliklerin motivasyonlarını

bir konser düzenlendi.

bilindiğini belirten Merkez Müdürü

arttırdığını belirttiler. Hastalar

Dr. Ali Köse geleneksel hale gelen

ayrıca ülkemizdeki organ bağışının

Başkent Üniversitesi Yalova Diyaliz

etkinlikle ilgili olarak; “Düzenlediğimiz

yetersizliğine dikkat çekerek 12. Dünya

Merkezi, hastaların moral ve

bu ve benzeri sosyal aktivitelerin

Böbrek Günü’nde bu güzel etkinlikle

motivasyonu arttırmak için sağlık

hastalarımıza olumlu yansıdığını

farkındalık yaratarak dikkat çekmeye

hizmetlerinin yanı sıra farklı hizmetler

bire bir görüyoruz. Merkez olarak

çalışan Başkent Üniversitesi Yalova

de sunuyor. Bu amaçla Yalova Musiki

hastalarımıza moral sağlaması

Diyaliz Merkezi’ne de teşekkür

Derneği ve Başkent Üniversitesi

açısından bu etkinliklerimize devam

ettiler. ■

Yalova Diyaliz Merkezi işbirliğinde

edeceğiz” dedi. Başkent Üniversitesi
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Adana Özel Başkent Okulları Anadolu ve Fen lisesi,
780 öğrenci kapasitesine sahip. Adana’nın yeni ilim
yuvasında ayrıca 4 labaratuvar, tam donanımlı kapalı
ve açık spor salonları mevcut.

Başkent’ten
Adana’ya Yeni Bilim Yuvası
Adana Özel Başkent Okulları
Anadolu ve Fen Lisesi geniş
katılımlı görkemli bir törenle
açıldı.

katkıları için teşekkür etti. Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü de Başkent Üniversitesi’nin
Adana’da faaliyet gösteren
hastanesinin Adana’ya katmış olduğu

Açılış törenine Başkent Üniversitesi

artı değerlerin yanı sıra Adana’da

Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu

açılan Fen Lisesi’nden yetişecek

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal,

olan nesillerin de ülke geleceğine

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.

olumlu katkılar yapacağı inancında

Dr. Ali Haberal, Adana Büyükşehir

olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mehmet

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,

Haberal açılış töreninde yokluklardan

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan

kurulan Türkiye’nin bugün bilim ihraç

Karalar, Adana Emniyet Müdürü

eden konuma geldiğini vurgulayarak

Osman Ak, Baro Başkanı Veli Küçük,

yapılan eserde katkısı olan herkese

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

teşekkür etti. Adana Özel Başkent

Açılış konuşmasını Lise Müdürü

Okulları ilkokul öğrencilerinin

Meltem Çaylaklı yaparak törene

jimnastik gösterisi, ortaokul

katılanlara hoş geldiniz dedi. Seyhan

öğrencilerinin bando performansı,

Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

halk oyunları ve lise öğrencilerinin

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a Adana’ya

zeybek oyunu gösterileri açılışı

kazandırdığı bilim yuvası ve tüm

renklendirdi.
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■

Şırnak’tan gelerek Adana Özel Başkent
Okulları’nda eğitimine devam eden lise
öğrencisi Yusuf’un da Prof. Dr. Mehmet
Haberal’a adının yazılı olduğu yöresel bir
hediye takdim etti.
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Adana’da
23 Nisan
Coşkusu
Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
tüm ülkede olduğu gibi Başkent
Üniversitesi Adana Özel Başkent
Okulları’nda da büyük bir coşkuyla
kutlandı. Sabahın erken saatlerinde
anne ve babalarıyla 23 Nisan
coşkusunu yaşamak için okullarına
koşan öğrenciler tören alanında
yerlerini aldılar.
Başkent Üniversitesi Adana Özel
Başkent Okulları’ndaki tören,
geçit seremonisi ile başladı. Saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı
okundu. Başkent Üniversitesi Adana
Özel Başkent Okulları Genel Müdürü
Zuhal Yenisolak açılış konuşmasında,
bayramın adındaki “Egemenlik”
ve “Ulus” kavramlarının anlam ve
önemine işaret etti.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı

Ata’ya Anlamlı Ziyaret
Başkent Üniversitesi Adana Özel
Başkent Okulları’ndan 300 öğrenci
ve velileri Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ata’nın manevi huzuruna çıkmanın
heyecanı gözlerinden okunan
minikler ellerinde bayraklar ile
Anıtkabir avlusundaki yerlerini aldı.
Başkent Üniversitesi Adana Özel
Başkent Okulları’nda öğrenim gören
minikler Ata’ya koştu. Ardından
öğretmen, öğrenci ve velilerden
oluşan grup, Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk
bıraktı, saygı duruşunda bulunup,

şükranlarını sundular. Anıtkabir
Özel Defteri’ni Başkent Üniversitesi
Adana Özel Başkent Okulları Genel
Müdürü Zuhal Yenisolak imzaladı.
Solak deftere “Cumhuriyetimizin
bölünmez bütünlüğünü ve en
önemlisi Türk Milleti’nin varlığını
ve bağımsızlığını yaşatacağımıza,
bu onurlu görevi, omuzlarımızdan
hiç bırakmayacağımıza ant içeriz”
ifadelerini yazdı. Öğrenciler daha
sonra büyük bir merak ile Anıtkabir
Müzesi’ni gezdi. ■

gösterilerde veliler de çocukların
coşkusuna tribünlerden ortak oldu.
Okul korosu ve bandosu eşliğinde
“Ne Mutlu Türküm Diyene”
oratoryosu seslendirildi. Halk
oyunları ve modern dans gösterileri
yapıldı. Adana’daki Başkentli
çocuklar Dünya çocuklarını da
unutmadı. Çeşitli ülkelerin giysileri
ile ülke dansları sergilendi, en büyük
alkışı Türk halk oyunları aldı. Üzerine
barış güvercinleri yerleştirilmiş
temsili Dünya küresini döndüren
öğrenciler en güzel barış mesajını
verdiler. Başkent Üniversitesi Adana
Özel Başkent Okulları’ndaki 23 Nisan
coşkusu jimnastik gösterisi ile sona
erdi. ■

Başkentli Minik Yürekler
Başkent Üniversitesi Adana Özel

Adana Başkent İlkokulu öğrencileri

Başkent Okulları İlkokulu 3. sınıf

ve öğretmenleri velilerin desteği ile

öğrencileri sosyal sorumluluk projesi

30 Mart 2017 tarihinde okulumuz

kapsamında kermes düzenledi.

bahçesinde Uçan Balon Çocuk Ve

Başkentli minik yürekler “Uçan

Gençlik Derneği yararına bir kermes

Balon Çocuk ve Gençlik Derneği”

düzenledik. Bu kermeste velilerimizin

yararına düzenledikleri bu kermes

katılımı ve emekleri gerçekten

ile kendileri kadar şanslı olmayan

çok büyüktü. Başkent ailesi olarak

arkadaşlarının hem eğitimlerine

onlara teşekkür ediyorum. Bizler bu

hem de diğer ihtiyaçlarına destek

projede bizim çocuklarımız kadar

olmanın mutluluğunu yaşadı. 3. Sınıf

şanslı olmayan, imkanı olmayan

öğretmeni Sezin Özsoy kermesle

çocuklarımızın eğitimine ve diğer

ilgili; “Bir çocuğu eğitmek o ülkenin

ihtiyaçlarına yönelik biraz destek

kaderini belirler sloganı ile bizler Özel

olmayı hedefledik” dedi. ■
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Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli
Korosu’ndan Bahar Konseri
Başkent Üniversitesi özel Ayşeabla
Okulları tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen “Bahar Konseri”nde
bu yıl 12 Nisan 2017 Perşembe günü,
Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli
Korosu öğrencilerle buluştu. Hem
bahar konseri hem de eğitim konseri
konseptinde hazırlanan etkinlikte
koro, seslendirdikleri birbirinden
güzel çağdaş eserlerle öğrencilere
unutulmaz dakikalar yaşattı. Koro şefi
olmayı deneyen ve sanatçıların çok
sesli formatta seslendirdikleri parçaları
ilgiyle izleyen öğrenciler, profesyonel
çalışmanın ürünü olan eserleri tanıma
fırsatı buldular. ■

Benim Afrika’m-Antartika’m
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

öğrencilerle paylaştı. Gözcelioğlu,

Anadolu Lisesi – Fen Lisesi 9. ve 11.

Antartika ve Afrika kıtalarına yaptığı

sınıf öğrencileri, Fizik Öğretmenleri

seyahatlerle ilgili gözlemlerinden

Özlem Ömür Özer ve Özge Budak

ve bu kıtalarla ilgili yapılan bilimsel

rehberliğinde TÜBİTAK’ta düzenlenen

çalışmalardan bahsetti. Bu kıtalardaki

“Benim Afrika’m-Antartika’m” konulu

canlı çeşitliliğini öğrenirken, dünya

söyleşiye katıldı. TÜBİTAK Genç

açısından önemini de öğrencilerin

Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Bülent

söyleşi ile bu kıtalardaki yaşam

Gözcelioğlu; Afrika ve Antarktika

farkındalıkları da artmış oldu. ■

kıtaları ile ilgili deneyimlerini
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Kitabevi
Ziyareti
“Kitapla ilişki kurmak, okumayı
bilmese bile her çocuğun
hakkıdır.” temasıyla yola
çıkan Başkent Üniversitesi
Özel Ayşeabla öğrencileri
Arkadaş Kitabevi’ni ziyaret
ettiler. Ziyaretle ilgili olarak
Genel Müdür Hilal Erdinç;
“Resimli kitap ve dergiler, okul
öncesi dönemde dil gelişimini
destekler. Bütün gelişim
alanlarına katkı sağlayan,
okuma yazma becerisinin
kazanılmasına yardım eden
çocuk edebiyatı ürünleriyle
erken dönemde tanışmak ve bu
konuda farkındalığımızı artırmak
amacıyla 04 Nisan 2017 Salı
günü 5 yaş grubu olarak One
Tower Alışveriş Merkezi’nde yer
alan Arkadaş Kitabevi’ni ziyaret
ettik” dedi. ■
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Düşler Dillendi
“Susam” diye isim mi olur?
“Düşler çalınır mı?”
“Zebralar kıyafet mi giyermiş?”
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 4 ve 5.
sınıf öğrencileri 03 Mart 2017 Cuma günü hayallerin
sınırlarını zorlayan kitaplarıyla tanınan Ahmet Önel’le
buluştu. “Çıplak Zebra” ve ”Düş Hırsızının Çırağı”
kitapları üzerinden gerçekleştirilen sohbette Ahmet
Önel öğrencilerin merak ettiklerini cevaplandırarak
düşlerini zenginleştirdi. “Kişileri ötekileştirmeden yaşamı
değerlendirme” çıkarımı ise sohbet sonrası katılımcıların
hayatına bir artı değer daha kattı. ■

Destination Imagination
Destination Imagination (DI)

kazanırlar. Kendilerine sunulan altı

çözebilmeleri için düşünme, risk alma

Programı, öğrencilerden oluşan

alandan (Bilim, Teknik, Mühendislik,

ve birlikte çalışma fırsatı kazanan

takımların, ucu açık problemleri

Doğaçlama, Güzel Sanatlar, Sosyal

öğrenciler, görev çözümlerini

çözmeyi içeren görevleri yerine

Sorumluluk) birini seçen takımların

sundular. 320 takımın görev

getirdikleri ve çözümlerini

çözümleri, bölgesel ya da ulusal

çözümlerini sunduğu turnuvada,

turnuvalarda sundukları eğitici bir

turnuvalarda değerlendirilir. 10-12

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

programdır. Program, ABD’nin 48

Mart 2017 tarihleri arasında Kuşadası

Okulları öğrencileri başarıları ile dikkat

eyaletinde ve Kanada, Türkiye,

Efes Kongre Merkezinde yapılan

çekti. ■

Kore, Guatemala, Polonya, Çin,

“Destination Imagination Yarışması

Hindistan, Büyük Britanya, Brezilya

Türkiye Ulusal Turnuvası”na; Başkent

ve Singapur gibi 30 değişik ülkede

Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

uygulanmaktadır. Görevlerini

ortaokul ve lise öğrencilerinden

tamamlamak için çalışan takımlar

oluşan “Mühendislik” alanında dört,

bu süreçte yöneticilik, işbirliği,

“Güzel Sanatlar” alanında iki olmak

sorun giderme, yaratıcı ve eleştirel

üzere toplam altı takım ile katıldı.

düşünce gibi önemli beceriler

Bu süreçte, günlük problemleri
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Başarı
Öyküleri
18 Mart 2017 tarihinde Başkent
Üniversitesi Özel Ayşeabla
Okulları konferans salonunda,
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan
Kalaycı tarafından verilen “Başarı
Öyküleri” konulu seminere
veliler ve öğretmenler katıldı.

Ataol Behramoğlu
Öğrencilerle Buluştu

Prof. Dr. Kalaycı’nın başarı
kavramı, başarılı insanların ortak

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla

“Akıl her şeyi açıklayamaz. Bizim

özellikleri, başarıya ulaşmak için

Okulları öğrencileri 24 Mart 2017

sezgilere, hayal kurmaya ihtiyacımız

yapılması gerekenler konularına

günü hissettiklerini hayal gücü

var. Hayal kurmadan bilim bile olmaz.

değindiği seminerde video,

ve zekâsıyla birleştiren usta şair

Ama kültür, eğitim meselesidir.

animasyon ve kısa filmlerle

Ataol Behramoğlu’nu ve müziğiyle

Çocuklarımıza şiir öğretmezsek çok

oluşturulan interaktif ortamda

kendisine eşlik eden yol arkadaşı

şey kaybederiz. Her şeyden önce o

veliler ve öğretmenlere keyifli bir

Haluk Çetin ile müzikle içi içe bir

çocukların geleceği olamaz.” sözleri ile

etkileşim sağladı. Prof. Dr. Kalaycı

söyleşi programı ve imza günü

dile getiren Behramoğlu iki oturumda

ayrıca konu ile ilgili pek çok kitap

gerçekleştirdi. Şiir eğitiminin daha

gerçekleşen söyleşinin ardından küçük

ve film önerisinde de bulundu. ■

küçük yaştayken verilmesi gerektiğini

hayranlarına kitaplarını imzaladı. ■

Model Birleşmiş Milletler
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu
ve Fen Lisesi öğrencileri 31 Mart – 3 Nisan
2017 tarihleri arasında İstanbul Vefa Lisesi
tarafından düzenlenen Model Birleşmiş Milletler
(Model United Nations) konferansına katıldılar.
5 farklı komitede 6 ülkeyi temsil ederek
uluslararası güncellikteki çeşitli konuların
tartışıldığı etkinlikte; uluslararası güvenlik
ve silahsızlandırma, finans, sosyokültürel
problemler, özel politikalar, mülteci – göçmen
ve insan hakları, Avrupa Birliğinin sorunları,
Ruanda’da yaşanan soykırım, Kolombiya barış
görüşmeleri, özel askeri kuvvetler ve Yemen
barış görüşmeleri gibi konuları detaylı olarak
incelendi. Model Birleşmiş Milletler konferansında
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları
Fen Lisesinden aZeynel Duman, sosyal etkinlik
saatlerinde yapılan yarışmaların hepsini
kazanarak en popüler katılımcı oldu. Anadolu
Lisesi 11. sınıf öğrencileri Bilge Arın Konuksay ve
Umut Can Arslan da birer onur ödülü aldılar. ■
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Genç Öğrenciler
19 Mayıs’ı Coşkuyla Kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve

umudumuz sizdedir” dedi.

Spor Bayramı Başkent Üniversitesi

Konuşmaların ardından gençlerin ilk

Özel Ayşeabla Okulları’nda

gösterisi, flüt dinletisi ve koronun

çoşkuyla kutlandı. Törene, Başkent

mini konseri oldu. Erkek jimnastik

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr.

takımının gösterisi nefesleri kesti.

Mehmet Haberal ve Başkent

Takımın smaç şovu izleyenlere

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali

heyecanlı dakikalar yaşattı. Pop

Haberal katıldı. Ulu Önder Atatürk’ün

orkestrası ve hemen ardından

Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği

modern dans grubunun gösterisini

gençler, hazırladıkları gösteriyle

izleyen veliler, çocuklarıyla bir

izleyenlere bayram sevinci yaşattı.

kez daha gurur duydu. Kurtuluş

Tören, saygı duruşu ve İstiklal

ateşinin yakıldığı günleri, dönemin

Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış

tanıklarının anılarıyla anlatan oyun

konuşmasını Başkent Üniversitesi

“Son Kahramanlar” müzik ve

Özel Ayşeabla Okulları Anadolu ve

dansı bir araya getirdi. Ayşeablalı

Fen Lisesi Müdürü Mehmet Sağlam

öğrenciler halk oyunları gösterisiyle

yaptı. Sağlam konuşmasında; “19

izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Mayıs hayat damarı kesilmiş bir

Gösterinin en coşkulu dakikaları

halkın kurtuluşudur. Sevgili gençler

ise Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve

Atamızın olduğu gibi bizim de

gençlerin Ata’ya cevabıydı. ■

19 Mayıs coşkusu Başkent

Üniversitesi Özel Adana Başkent

sizsiniz” dedi. Başkentli öğrencilerin

Üniversitesi Adana Özel Başkent

Okulları Genel Müdürü Zuhal

büyük emek harcayarak hazırladıkları

Okulları’nda da vardı. Öğrenciler

Yenisolak, Milli Egemenlik ilkesinin

“Yüzler değişse bile fikirler asla

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik

önemine vurgu yaparak; “Temeli 19

ölmez” oratoryosu, “Bir Ülkenin

ve Spor Bayramı için hazırladığı

Mayıs 1919’da atılan milli egemenlik

Uyanışı” adlı gösteri ile başladı.

gösteriler ile Ata’ya duydukları

ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz

Şiirler ve halk oyunları gösterileriyle

özlemi dile getirdi. Duygu ve coşku

sağlanmış, çarenin ancak millette

renklenen tören gençlere temsili

yüklü kutlamaya, ilgi yoğundu.

olduğu tescillenmiştir. Unutmayınız

bayrak teslimi ile sona erdi. ■

Törenin açılışında konuşan Başkent

ki Atatürk’ün eserlerinin temel taşı
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Yıldız Takım Şampiyon
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 05-06 Mayıs 2017 tarihinde Kocaeli’de düzenlenen “Step-Aerobik
Okullar arası Türkiye Birinciliği Müsabakaları”nda Ayşeabla Okulları Yıldız Takımı Türkiye Şampiyonu odu.
Aynı müsabakalarda Ayşeabla Küçük Takımı Türkiye İkincisi ve Genç Takımı ise Türkiye Beşincisi oldu. ■

Oryantiring
Gençlik Hizmetleri ve Spor

11 Nisan 2017 tarihinde,

Müdürlüğü’nün 18 – 19 Mart 2017

Gençlik Hizmetleri ve Spor

Tenis
Şampiyonu

tarihlerinde Manisa’da düzenlediği

İl Müdürlüğü’nün Ankara’da
düzenlemiş olduğu “Ortaokullar

Türkiye Tenis Federasyonu

“Liseler Arası Oryantiring Türkiye
Şampiyonası”nda Başkent Üniversitesi

Arası Oryantiring Turnuvası”nda

Özel Ayşeabla Okulları Lise Okul Takımı

Başkent Üniversitesi

“Türkiye İkincisi” olmuştur. Başkent

Özel Ayşeabla Okulları Yıldız

Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

Erkek Takımı “Ankara Birincisi”,

Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Ahmet

Küçük Erkek Takımı “Ankara

Tarık Deniz de bu yarışlardaki ferdi

Birincisi, Küçük Kız Takımı ise

sıralamada “Türkiye Birincisi” oldu.

“Ankara Üçüncüsü” oldu. ■

Satranç
Türkiye Satranç Federasyonunun
18-19 Şubat 2017 tarihlerinde
düzenlediği “Ankara Şubat ELO Satranç
Turnuvası”nda Başkent Üniversitesi Özel
Ayşeabla Okulları 3-A sınıfı öğrencisi
Berra Demirciğolu bayanlar kategorisinde
“Üçüncü” oldu. ■
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tarafından 02-05 Mart 2017 tarihleri
arasında Antalya’da düzenlenen
ve 72 tenis kulübünün 900’ün
üzerinde sporcusunun katıldığı
“Uludağ Cup Turnuvası”nda
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla
Okulları 3.sınıf öğrencisi Eylül Öz, 9
yaş grubunda “Şampiyon” oldu. ■
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Yüzme

Aynı yarışmada 4C sınıfı öğrencisi Tuna

31 Mart – 02 Nisan 2017

08 Mart 2017 tarihinde Ankara’da

Mert Tabakoğlu, “50 m Sırtüstü” ve “50

tarihleri arasında Çanakkale’de

düzenlenen “MEB Okullar Arası

m Serbest” stilde Ankara ikincisi olmayı

gerçekleştiren “Anadolu Yıldızları

Yüzme Yarışları”nda, Başkent

başardı. Tuna Mert Tabakoğlu ayrıca

Ligi Yüzme Final Müsabakası”nda

Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün

Başkent Üniversitesi Özel

İlkokulu’nu temsil eden 2C sınıfı

11-12 Mart 2017 tarihlerinde düzenlediği

Ayşeabla Okulları 4C sınıfı

öğrencisi Mina Kaleli, “50m Sırtüstü”

“Anadolu Yıldızları Ligi Yüzme Yarı Final

öğrencisi Tuna Mert Tabakoğlu,

yarışında Ankara birincisi, “50 m

Müsabakaları”nda ise “4×50 Serbest

“4×50 Serbest Bayrak”ta

Serbest” stilde ise Ankara ikincisi oldu.

Bayrak”ta birinci oldu.

“Birincilik” elde etti. ■

Adana
Satranç
18 ve 19 Şubat 2017 tarihlerinde
gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen
Adana Okullar Arası Satranç
Turnuvası’nda Başkent Üniversitesi
Adana Özel Başkent Okulları takım
olarak Minik Kız ve Minik Genel
Kategorisinde Adana Üçüncülüğü,

Step-Artistik Cimnastik
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor

katıldığı müsabakalar çekişmeli

İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl

geçti. Dereceye giren sporcular

Müdürlüğü’nün 7 Nisan 2017 tarihinde

“Türkiye Okullararası Step- Artistik

ortaklaşa düzenlediği “Okullararası

Cimnastik Grup Yarışması”nda

Step-Artistik Cimnastik İl Birinciliği”

Adana’yı temsil etmeye hak kazandılar.

tamamlandı. Yüreğir Serinevler

Yapılan müsabaka sonunda Yıldızlar

Spor Salonu’nda gerçekleştirilen

kategorisinde Özel Başkent Ortaokulu

yarışmalarda kız ve erkek öğrencinin

birinci oldu. ■

Küçük Kız Kategorisinde
Adana Dördüncülüğü, Yıldızlar
Genel Kategorisinde ise Adana
Beşinciliği kupaları almaya hak
kazandılar. 154 takımın yarıştığı
bu büyük turnuvada Altın Vezir ve
Geleceğin Satranç Şampiyonları
Takımları Minikler Kategorisinde
ilk 10 derece içerisinde yer almayı
başardılar. ■
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SPORLNI
YAKA A
LA

Başkent Spor

Kick Boks
Altın Kemer
Turnuvası

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 27-30 Nisan
2017 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan “Türkiye İller
Arası Kick Boks Altın Kemer Turnuvası” müsabakalarına
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor
Bilimleri Bölümü’nde okuyan Kick Boks sporcusu Hazal
Doğan katıldı. Hazal Doğan 40 ilden gelen sporcularla
yaptığı karşılaşmalar sonucu 50 kg. kategorisinde
“Şampiyon” oldu. ■

Voleybol 1. Lig Grup BIRINCILIĞI
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Üniversitelerarası Voleybol I. Lig Grup Birinciliği

üzere 5’erli iki gruba ayrıldı. Beş gün boyunca

müsabakaları 09-14 Nisan 2017 tarihleri arasında

yapılan maçlar sonucu Başkent Üniversitesi Erkek

Antalya’da yapıldı. Lig usulü oynanan maçlar

Voleybol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı ligde

için çekilen kura sonucu takımlar A ve B olmak

kalmayı başardılar. ■
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Başkent Spor Klübü
Bisiklette Engel
Tanımıyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu KAP 2. Ayak Yol yarışları Muğla Ortaca da

Türkiye Bisiklet Federasyonu
takviminde yer alan ve Türkiye’nin en
uzun ve zorlu yarışmasından biri olan
Manavgat MTB Maratonu’nun beşincisi
26 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
300 sporcunun katılımıyla çeşitli
kategorilerde düzenlenen yarışın
Elite bayanlar kategorisinde Başkent
Üniversitesi Spor Kulübü ikinci oldu. ■

düzenlendi. Oldukça zorlu geçen yarışlarda Başkent Üniversitesi Spor Kulübü
elite bayanlar kategorisinde takım olarak birinciliği elde etti.

Futsal 2. Lig
Grup Birinciliği
06-10 Mart 2017 tarihler arasında
düzenlenen “Üniversitelerarası Futsal II.
Lig Grup Birinciliği” müsabakaları Gazi
Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı. İki
gün süren karşılamalar sonucu Başkent
Üniversitesi takımı ikinciliği elde etti. ■

Bowling Türkiye Şampiyonu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
tarafından 14-16 Mart 2017 tarihleri
arasında Ankara’da yapılan
“Üniversitelerarası Bowling Türkiye
Şampiyonası” müsabakalarına Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor
Bilimleri Bölümü’nde okuyan Mert Aydın
katıldı. Üç gün süren müsabakalar sonucu
Mert Aydın “Türkiye Şampiyonu” oldu. ■
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Sporcu
Beslenmesi
ve DOĞRU
Bilinen
YANLIŞLAR
18 Nisan 2017 tarihinde
Başkent Üniversitesi Avni
Akyol Konferans Salonu’nda
“Sporcu Beslenmesi ve Doğru
Bilinen Yanlışlar” konulu
söyleşi düzenlendi. Söyleşide
Başkent Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Öğretim
Görevlisi Dr. Dyt. Beril Köse;
sağlıklı beslenme, beslenme
alanında yapılan son araştırma
sonuçları ve beslenmede
yapılan doğru ve yanlışlar
konusunda katılımcıları
bilgilendirdi.

Dr. Dyt. Beril Köse konuşmasında;

dengeli beslenmenin temelinde de

“Beslenme bütün canlılar için temel

yer alır” dedi. Dr. Dyt. Beril Köse

bir gereksinimdir. Kişinin sağlıklı

ayrıca sporcunun doğru ve sağlıklı

bir yaşama sahip olması açısından

beslenmesinin faydalarını anlatırken

beslenmenin düzenli olması önemli

“Doğru beslenme sayesinde sporcular

bir yere sahiptir. Bu önem spor

yaptıkları spor faaliyeti sırasında

yapan ve hareketli bir yaşama sahip

yüksek derecede konsantrasyona

olan bireylerde daha çok ön plana

sahip olurlar. Performanslarında

çıkmaktadır.

gözle görülür derecede bir iyileşme
gözlemlenerek kendilerini fiziksel ve

Sporcu beslenmesinde öncelikle

zihinsel olarak daha iyi hissederler.

yer verilmesi gereken vücut için

En önemlisi de sık sık hastalanmazlar

gerekli olan besinlerin doğal

ve sakatlanma riskini en aza indirgemiş

olmasıdır. Aslında bu sadece sporcu

olurlar” dedi. ■

beslenmesinde değil sağlıklı ve

Üniversitelerarası Eskrim
Türkiye Şampiyonası
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından
30 Nisan-03 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da
yapılan “Üniversiteler arası Eskrim Türkiye Şampiyonası”
müsabakalarına Başkent Üniversitesi’nden sporcumuz
Orkun Gökbulut katıldı. 39 Üniversiteden Toplam 70
sporcunun katıldığı şampiyonada Gökbulut yapılan
müsabakalar sonucu sporcumuz Epe kategorisinde
Türkiye 2.’si oldu. ■
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I.Beytepe Kadın Bayrak
FutboluTurnuvası
Türkiye’de her geçen gün gelişmekte olan Kadınlar
Bayrak Futbolu’nda ilk defa Ankara’da bir turnuva
düzenlendi. Turnuvanın ev sahipliğini Hacettepe
Legendeers yaptı. Turnuvada yaşanan bir başka ilk ise
ilk defa resmi olarak bir turnuvaya hakem atanması
oldu. 24 – 25 Nisan 2017 tarihler arasında düzenlenen

“I. Beytepe Kadın Bayrak Futbolu Turnuvası”
müsabakaları Hacettepe Üniversitesi çim sahasında
yapıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda Başkent
Üniversitesi takımı 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak
turnuvayı 3. olarak tamamladı. ■

Kampüs
Turnuvaları

Başkent Üniversitesi öğrencilerinin
ve personelinin kampüs yaşamını
hareketlendirmek, boş vakitlerini
sporla değerlendirerek zamanı daha
verimli geçirmelerini sağlamak
amacıyla 06 Mart 2017 tarihinde
Masa Tenisi Turnuvası ve 10 Mart 2017
tarihinde Yıldırım Satranç Turnuvası
düzenlendi.
Yıldırım Satranç Turnuvası’nda
dereceye giren sporcular:
Erkek
1-Emre Ataseven
2-Erencan Çıkarman
3-Şevket Dinç
Kadın
1-Kadriye Yakıcı
2-Pelin Yıldız
Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye
giren sporcular:
Erkek
1-Tarkan Cavlaz
2-Mustafa Akkol
3-Ege Olgun
Kadın
1-Ayra Zorlu

Başkent Üniversitesi
Spor Merkezi sağlıklı bir
yaşam için sizleri bekliyor.
0312 246 66 66 / 1250-1251

sporm.baskent.edu.tr
sporm@baskent.edu.tr

SKS

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Spor Hizmetleri Müdürlüğü

2-Buse Kardeş ■
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Kasım 2016 - Nisan 2017 dönemi atanan akademisyenlerimizle daha da güçlenen üniversitemiz 7 gün 24 saat bilim
ışığında çalışmalarına devam edecektir. Atanan tüm akademisyelerimizi kutlar, başarılarının devam etmesini isteriz.
AD SOY AD SOYAD AD

FAKÜLTE

BÖLÜM

ESKİ UNVAN

YENİ UNVAN

OKAN MURAT ÖZTÜRK

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.DR.

DOÇ.DR.

SIDIKA SİNEM AKDENİZ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ A.B.D.

YRD.DOÇ.DR.

DOÇ.DR.

ZEYNEP BAŞGÖZE

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

SELİM SERTEL ÖZTÜRK

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

ARŞ.GÖR.

ÖĞR.GÖR.

EKİN CAN SEYHAN

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

UZMAN

ÖĞR.GÖR.

ŞÜKRİYE ESRA BASKAN

HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ABD.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

SENEM OĞUZ BALIKTAY

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARŞ.GÖR.

ÖĞR.GÖR.

AYŞE LALE ŞIVGIN DÜNDAR

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TV VE SİNEMA BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

ELİF BOYACIOĞLU

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

ESRA KÖSELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

SİNEM METİN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

SEVCAN AVCI IŞIK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARŞ.GÖR.

ÖĞR.GÖR.

NESLİHAN DURUTÜRK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.DR.

DOÇ.DR.

ZELİHA ÖZLEM YÜRÜK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.DR.

DOÇ.DR.

DİDEM HEKİMOĞLU TUNCELİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. ARŞ.GÖR.

ÖĞR.GÖR.

SERPİL KARLIDAĞ

SOSYAL BİLİMLER MYO

RADYO VE TV PROGRAMCILIĞI PR.

YRD.DOÇ.DR.

DOÇ.DR.

AYNUR FIRAT

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

BERİL AYDIN

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLAR A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

EDA YILMAZ AKÇAY

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

GONCA ÖZGÜN

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

PELİN BÖRCEK

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

TUGAN TEZCANER

TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ A.B.D.

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

BURCU GÜROL

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

AYDAN IRGATOĞLU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

CİHAN YAZGI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

GİZEM İYİGÜN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

MUSTAFA BULUT

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

SERKAN ŞEN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

CİHAN YAZGI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

GİZEM İYİGÜN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

MUSTAFA BULUT

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

SERKAN ŞEN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

OKUTMAN

ÖĞR.GÖR.

ASLICAN ÇAĞLAR

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

ARŞ.GÖR.

ÖĞR.GÖR.

ESİN BAŞARAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

MUSTAFA GÜLŞEN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

ERKAN YILDIZ

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

HALİL ÖZCAN

KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

NURCAN ALKIŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.

MUSTAFA SERDAR ÖZBEK

HUKUK FAKÜLTESİ

MEDENİ USUL İCRA İFLAS HUKUKU

DOÇ.DR.

PROF.DR.

SERPİL CULA

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR.

PROF.DR.

BANU GÜNTÜRK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞR.GÖR.

YRD.DOÇ.DR.
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DEKLANŞÖRE BASMA SIRASI SIZDE
Kampüs içinde çektiğiniz fotoğrafları Başkent Üniversitesi Bülten’inde
görmek istiyorsanız bulten@baskent.edu.tr adresine gönderin yayınlayalım.
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BAŞKENT ÜNIVERSITESI
TANITIM GÜNLERI

7-28 Temmuz 2017
Hafta İçi ve Hafta Sonu
Saat 09.00-17.00

Üniversitemizde ücretsiz
tercih danışmanlığı hizmeti
verilmektedir.

Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 18. km. Etimesgut 06790 Ankara

98

