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Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü 

Değerli okuyucularımız,

Ülkemizin sağlık alanında ilk vakıf yükseköğretim kurumu 

olan Başkent Üniversitesi, 2017 – 2018 akademik eğitim 

yılına “25. Yaş” coşku ve heyecanıyla başlıyor. 

14 Eylül 1993 yılında büyük umutlarla kurulan 

üniversitemizin, çeyrek asırlık bir dönemde ülkemiz ve 

dünyaya sunduğu katkılarla gurur duyuyoruz.

25 yıl önce Başkent Üniversitesi olarak kuruluş amacımızı 

“Çağın gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgi 

kullanım yeteneklerine sahip; sağlık, eğitim, iletişim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında 

bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; 

rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip 

çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmek” biçiminde ifade ettik. 25 yıl sonra geriye dönüp 

baktığımızda; 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü, 1 Yabancı Diller 

Yüksekokulu, Türkiye genelinde 12 değişik yerleşimde modern teknolojik yapıyla desteklenmiş Sağlık, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Diyaliz Merkezleri, Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları, 

Adana’da Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlk ve Ortaöğretim Okulları, uygulama otellerimiz ve diğer 

kuruluşlarımız ile sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

“Ankara’da En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversitesi” olma ünvanını sürdüren üniversitemiz, 2017 – 2018 

akademik eğitim yılında ailemize yeni katılan öğrencilerle daha da büyüdü. Eğitim hayatlarına bizlerle devam 

etme kararı veren öğrencilerimize “Hoş geldiniz” diyoruz. Sadece kendi öğrencilerimiz değil, ülkemizdeki 

bütün öğrencilere başarılı, sağlık ve mutluluk içerisinde geçirecekleri bir akademik yıl diliyoruz. 

25. yılımızda da  “Evrensel düşünce yapısına sahip, en az bir yabancı dili ileri düzeyde kullanabilen, barışçı, 

saygılı, üretken, özgüveni tam gelişmiş, kendisiyle barışık, Atatürk İlke ve Devrimlerine gönülden bağlı 

mezunlar vererek” yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyor, Bülten Dergimizin yeni sayısını sizlerle 

paylaşıyoruz.
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Bu güzel ülkeye gönül vermiş bir 
“Cumhuriyet Adamı”  
taşlık, bozkır bir alanı  
bilim yuvasına dönüştürmek için 
yola koyuldu. 

Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında gösterilen Başkent 
Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde 7 gün 24 saat aralıksız 
çalışan Kurucumuz ve Üst Yönetim Kurulu Başkanımız 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a ülkemize bilim, sağlık ve eğitim 
alanında yaptığı sayısız katkılar için sonsuz teşekkürler.
Başkent Üniversitesi Ailesi

Yıl Önce Yıl Sonra25 25

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ bilim bizde toplanır 

bizden yayılır
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Merkezin ilk çalışma gününde 

incelemelerde bulunan ve hastalarla 

bire bir ilgilenen Başkent Üniversitesi 

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal 

“Bizim işimiz en kaliteli sağlık 

hizmetini, en kaliteli eğitim sistemini 

kurmak, biz bunu yapıyoruz” 

diyerek önceliğin kalitede olduğunu 

vurguladı.

Başkent Üniversitesi İstanbul Diyaliz 

Merkezi Sorumlu Müdürü Nefrolog 

Prof. Dr. Eyüp Külah da  yaptığı 

konuşmada “Kurucumuz, rehberimiz 

Mehmet Haberal Türkiye’de diyaliz 

konusuna öncülük etmiş bir hocadır. 

Onun her zaman öncelikle söylediği 

şey, hastaya hizmette kalitedir. Her 

zaman önerilerini aldık. Türkiye’de 

ilk nakli yapan odur ama sadece 

transplantasyonun değil; hocamız 

ülkemizde diyalizin de ilkidir. Diyaliz 

hastaları yaklaşık 12 saatini burada 

diyaliz merkezinde geçiriyor. Biz 

de şartları en iyi şekilde yapmaya 

çalışıyoruz. Hastaların ihtiyaçlarına 

göre düzenlendi bu merkez. Her 

hastaya ayrı televizyon oluşturuldu. 

Onlara daha iyi bir diyaliz ortamı 

sağlamak için hareket ettik. 1985 

yılında Kozyatağı daha sonra 

Altunizade  şimdi de Çekmeköy’de 

hastalarımıza hizmet vermeye 

başladık. 42 kişi olarak hizmetimize 

devam ediyoruz. Önceliğimiz 

hastalara kaliteli hizmet sunmak. 

6 gün 3 saat şeklinde diyaliz hizmeti 

sunuyoruz” dedi.   ■

Hastaların konforunun en ince 
ayrıntısına kadar düşünüldüğü 
Başkent Üniversitesi İstanbul 
Çekmeköy Diyaliz Merkezi’nde 
soyunma kabinleri, hastaların 
diyaliz tedavisi esnasında 
izleyebilecekleri televizyonlar, 
ücretsiz internet, yemek servisi ile 
hastaların en iyi hizmeti almaları 
amaçlanıyor. Merkeze ulaşım 
da ücretsiz olarak servisler ile 
sağlanırken hastalar evlerinden 
alınıyor, evlerine bırakılıyor.

Başkent Üniversitesi İstanbul 
Hastanesi Diyaliz Merkezi’nin 
Yeni Yerleşimi Çekmeköy’de
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyaliz Merkezi; Çekmeköy’deki 
yeni binasında hastalarını ağırlamaya başladı. 

Türkiye’nin başarılı hukukçularından, 
Kanal B Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Avukat Serdar Özersin ve kendisi gibi 
hukukçu oğlu İsmail Can Özersin ve 
babaları avukat İsmail Özersin dualar 
ile anıldı. 

2016 yılı Ağustos ayında Ankara’da trafik kazası 

sonucu kendisi gibi hukukçu olan oğlu 22 yaşındaki 

İsmail Can Özersin ile birlikte hayatını kaybeden 

Avukat Serdar Özersin ile babaları avukat İsmail 

Özersin her zaman başarılarından söz ettiren ve 

çok kritik davalarda isimlerini duyuran başarılı 

avukatlardı. Özersin ailesinin kıymetli fertleri için 

Hacı Bayram Veli Cami’sinde okutulan mevlitte 

yakınları, sevenleri, mesai arkadaşları, Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal 

Özersin ailesinin yanındaydı.

2017 yılı Mayıs ayında hayatını kaybeden Avukat 

Serdar Özersin’in babası İsmail Özersin de başarılı 

bir hukuçuydu. Özersin ailesinden geriye kalan 

ve hukukla ilgilenenlere yardımcı olabilecek 

yaklaşık 30.000 kitap yakınları tarafından Başkent 

Üniversitesi Kütüphanesine bağışlandı. Yapılan 

bağışla Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde 

özel bir bölüm açılarak, kitaplar hukukla ilgilenen 

öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu.  ■

Özersin Hukuk 
Koleksiyonu 
Başkent’te
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Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 9. 
Bitirme Projeleri Sergisi, 8-9 
Haziran 2017 tarihlerinde Galeri 
Başkent’te akademi, sanayi, 
öğrenci yakınları ve basının 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 

Salonu’nda yapılan açılış törenine 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. 

Ali Haberal, Rektör Danışmanı Prof. 

Dr. Kenan Araz, Rektör Yardımcıları, 

Dekanlar, Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Özdebir, OSTİM Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın, Anadolu Organize Sanayi 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Kudsi Tuncer, EMO, BMO ve MMO 

Meslek Odaları Temsilcileri, öğretim 

üyeleri,  öğrencilerimiz, aileleri yanı sıra 

sanayiciler, akademisyenler katıldı. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz 

açılış konuşmasında da hazırlanan 

projelerle, yeni mezun mühendislerin 

“Endüstri 4” devrimine hazır, hatta 

devrimi yönlendirecek bilgi ve birikime 

sahip olarak mezun olduklarının altını 

çizerek; “Bitirme projeleri dersleri; 

tasarım yeteneğinin, sosyal sorumluluk 

bilincinin, çevre duyarlılığının 

geliştirildiği gerçek sistemlerin, ilgili 

problemlerinin çözüldüğü ve takım 

çalışması ruhunun verildiği bir derstir. 

Öğrencilerimiz bu bir yıl içinde öğretim 

ve eğitimleri süresince aldıkları 

çeşitli mesleki bilgi ve donanım ile 

geliştirdikleri yeteneklerini kullanarak, 

geleceklerini hazırlamaktadır. 

Mezunlarımız 4. Endüstri Devri’ne 

çoktan hazırlar ve içindeler” diye 

konuştu. Ankara Sanayi Odası Başkanı 

Nurettin Özdebir projeleri gurur 

verici bulduğunu ifade ederek yeni 

mezunlara “bilgiyi, faydaya çevirmenin 

önemli olduğu” mesajını verdi. 

Başkentli Genç Mühendisler
Endüstri 4’e Hazır
Genç mühendis adaylarının bitirme projeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal da üniversite-sanayi işbirliğinin önemine 

değinerek, projelerin hayata geçmesi gerektiğinin 

altını çizdi. 

Açılış töreninde son söz Başkent Üniversitesi 

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a aitti. 

“Hepimizin birinci görevi, ülkemizi yüceltip, 

yükseltmektir” diyen Prof. Dr. Mehmet Haberal 

genç mühendislere “Çalışın, ülkemizin daha ileriye 

gidebilmesi için çok çalışın” diyerek tavsiyelerde 

bulundu. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal sergiyi gezdikten sonra yaptığı 

açıklamada mühendisliğin ülkenin geleceği 

için çok önemli bir meslek olduğunu belirterek; 

“Bizler öğrencilerimize Başkent Üniversitesi 

olarak evrensel normlarda bir mühendislik eğitimi 

veriyoruz. Böylece bu genç mühendislerimiz 

önümüzdeki yıllarda ülkemize büyük katkılar 

sağlayacaklar. Bugün burada sergiledikleri 

projeler bu katkıların çok da uzak olmadığının bir 

göstergesi. Proje içeriklerinden de anlaşılıyor ki 

Başkentli mühendislerimiz ülkemizin ve dünyanın 

problemlerinden haberdarlar, topluma ve insanlığa 

karşı kendilerini sorumlu hissederek, bu duyarlılıkla 

çalışmalar yapmak için yola çıkıyorlar” dedi.

Yenilikçi yaklaşımlarla genç mühendislerce 

hazırlanan projelerden “Akıllı Kavşak Simülasyonu” 

ve “Kalp Seslerini Kaydeden Cihaz Prototipi” dikkat 

çekti. “Akıllı kavşak Simülasyonu” sayesinde trafik 

ışıklarının süresi, kavşaklardaki araç yoğunluğuna 

göre gerçek zamanlı olarak değişiyor. “Kalp 

Seslerini Kaydeden Cihaz Prototipi” ise kalp 

seslerinin dijital ortamda izlenip, kaydedilerek 

hastalık sınıflandırmasına olanak sağlıyor.   ■

Prof. Dr. Mehmet Haberal:
“Çalışın, ülkemizin daha ileriye 
gidebilmesi için çok çalışın.” 
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Başkent Üniversitesi planlı, araştırmacı 

ve başarılı mühendisler yetiştirmek 

amacıyla üzerine düşenin en iyisini 

yapmaya devam ediyor. Başkent 

Üniversitesi yeni mühendislik 

binasının beton dökme töreni, Başkent 

Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 

Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Törende Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal ile akademik 

kadro da yer aldı. 1993 yılında kurulan 

Başkent Üniversitesi, düzenlenen 

törenle kalite yolculuğuna bir kilometre 

taşı daha eklemiş oldu. Projenin 

her aşamasıyla ilk günden bu yana 

bizzat ilgilenen Prof. Dr Mehmet 

Haberal temel atma töreninde; 

“Başkent Üniversitesi ülkemize eserler 

katmaya talip. İşte o eserlerden biri 

de Mühendislik Fakültesine yapılacak 

olan yeni binadır. Mühendislik ülkemiz 

yarınları için önemli bir daldır. Her şeyin 

temelinde matematik yani mühendislik 

yatıyor. Bu yeni bina ile gelecekte 

yurdumuza eserler katacak çok değerli 

insanlarımızı yetiştirmeye talibiz. 

İnşallah ülkemize Başkent Üniversitesi 

olarak çok daha önemli eserler 

katmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal da temel atma 

töreni sonrası yaptığı açıklamada; 

“Mühendislik Fakültemizin yeni binası 

kısa bir sürede tamamlanarak çok daha 

modern bir fakülte olacak. Dünyada en 

güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. 

Biz Başkent Üniversitesi olarak kampüs 

alanımız içinde bulunan fakülte 

binalarımızı daha da modern bir hale 

getirerek öğrencilerin daha iyi eğitim 

almalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

Buralarda eğitim öğretim gören 

öğrencilerimizin yarının Türkiyesini 

şekillendireceklerine inanıyoruz. Kalite 

standartları her zaman en üstte yer 

alan Başkent Üniversitesi bu yolda 

hız kesmeden çıtasını her geçen gün 

daha da yükselterek, geleceğe emin 

adımlarla yürümektedir. Üniversitelerin 

büyümesi, gelişmesi demek ülkenin 

yarınlarının da büyümesi ve gelişmesi 

demektir” dedi. Başkent Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Berna Dengiz ise; geleceğin bilim 

insanlarının yetişeceği bu modern 

binanın mühendislik eğitimine çok 

olumlu katkılar yapacağını belirterek 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. 

Mehmet Haberal’a teşekkür etti.  ■

Prof. Dr. Mehmet Haberal
“Yurdumuza Eserler Katacak
Çok Değerli İnsanlarımızı
Yetiştirmeye Talibiz”

Mühendislik Fakültesi Yeni 
Bina İnşaatı Temeli Atıldı

Dünyada bir marka olan Başkent Üniversitesi’nde 25 Temmuz 2017 tarihinde son teknolojiyle 
donatılacak yeni mühendislik binasının temel atma töreni yapıldı. “Yurdumuza eserler katacak çok 
değerli insanlarımızı yetiştirmeye talibiz” diyen Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, yeni bir esere daha imza atarken “arkası gelecek” mesajı verdi.

Türkiye’nin ihtiyacı olan başarılı mühendisleri 
yetiştirecek olan fakülte, 27500 metrekarelik 
alanda kurulacak. Yeni bina, 3 bloktan 
oluşacak. 75 adet labaratuvarı ile bir 
araştırma bloğu, 36 adet derslik ile derslik 
bloğu, 186 adet ofisiyle ofis bloğu yeşil 
kampüs özelliğine hizmet edecek şekilde 
projelendirildi. Mühendislik binasında 120 
kişilik 4 adet anfi, 130 kişilik konferans 

salonu, 4 adet serbest çalışma alanı, 4 adet 
toplantı salonu ve 3 seminer salonu da yer 
alacak. Yeni binanın, 1200 metrekare açık 
teraslı kafeteryası, 3600 metrekare sergi 
alanları ve iç bahçe alanı da bulunacak.  
Böylece teknoloji yeşille uyumlu hale 
gelecek. Güneş enerji sistemleri, teknik 
hacimler ve destek birimleri de yapının en 
önemli parçalarını oluşturacak. 
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TÜBİTAK tarafından “Teknoloji Transfer 
Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve 
Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması 
2016 Yılı Çağrısı” değerlendirmeleri 
tamamlandı. Başkent Üniversitesi, TÜBİTAK 
tarafından desteklenmesine karar verilen 
9 üniversite arasında yerini aldı.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, 

üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek 

mekanizmalarından faydalanması, girişimciliğin 

geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların 

yönetilmesi ve ticarileştirilmesi hedefine yönelik 

olarak faaliyet gösterecek Teknoloji Transfer Ofisleri 

(TTO) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011/104 

no.lu kararı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 

desteklenmektedir. Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal sonuç açıklamalarının ardından 

yaptığı açıklamada; “Başkent Üniversitesi’nin 

TÜBİTAK 1601 çağrısı kapsamında desteklenmesine 

karar verilen üniversiteler arasında yer alması 

üniversitemizin ülkemizdeki birçok üniversite ile 

yarışabilme potansiyeli bulunduğunun göstergesidir. 

Proje ile Başkent Üniversitesi tarafından başta 

personel ve öğrencileri olmak üzere üniversite-

sanayi alanına ve akademik alana pek çok destek 

mekanizması sağlanarak, nitelikli fikri mülkiyet 

desteklerinin hayata geçirilmesi söz konusu 

olabilecektir. Başkent Üniversitesi olarak teknoloji 

üreten ve teknolojiye yön veren yenilikçi bir 

üniversite olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemeye 

devam edeceğiz” dedi.

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji 

Transfer Ofisi BİTTO yetkilileri ise, TÜBİTAK, TTO 

faaliyetlerini 5 modül ile tanımlanmakta olduğunu 

belirterek bu modülleri şu şekilde açıkladı: 

“Modül 1 farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve 

eğitim hizmetleri başlığı altındadır. Bu modül 

ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, 

üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, 

teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi 

kılınması amaçlanmaktadır. Modül çerçevesinde 

yürütülebilecek faaliyetler, üniversitelerin 

iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları 

yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının 

tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. 

konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi 

ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli 

TÜBİTAK
“Başkent”
Dedi

bilgilendirme etkinliklerinin yapılması 

şeklinde sıralanabilir. Modül 2’de 

destek programlarından yararlanmaya 

yönelik hizmetler yer almaktadır. 

Bu modül çerçevesinde TTO 

tarafından yürütülebilecek faaliyetler; 

üniversitelerin ve iş dünyasının 

çeşitli hibe destek programlarından 

yararlanması için bilgilendirme, 

projelendirme ve idari destek 

işlemleri vb. olarak tanımlanabilir. 

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri 

olarak tanımlanan modül 3’ün ana 

ekseni, üniversitelerin sahip oldukları 

akademik bilgi birikiminin özel sektör 

Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu 

modül çerçevesinde TTO tarafından 

yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim 

araçlarının kullanılarak firmaların 

Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, 

belirlenen projelere destek verecek 

araştırmacıların bulunması, işbirliğine 

yönelik kontratların oluşturulması, 

projelerin yürütülmesi esnasında 

verilecek koordinasyon hizmetleri 

olarak örneklendirilebilir. Fikri sınai 

hakların yönetimi ve lisanslama 

hizmetlerinin yer aldığı modül 4 

ile üniversitelerde fikri mülkiyet 

kapsamında değerlendirilebilecek 

proje ve çalışmaların belirlenmesi, 

fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde 

gizlilik, know-how, tescil vb. kararların 

alınması, tescil işlemleri, fikri 

mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması 

ve kullanıcıya/müşteriye kullanım 

bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu 

modül kapsamında yürütülecektir. 

Modül 5 ise şirketleşme ve girişimcilik 

hizmetleri başlığını taşımaktadır. Yeni 

ürün ve teknolojilerin ekonomiye 

kazandırılmasına yönelik olarak 

akademisyen ve üniversite öğrencileri 

tarafından yürütülecek girişimcilik 

faaliyetlerinin desteklenmesi bu 

modülün içeriğini oluşturmaktadır. 

Modül çerçevesinde TTO’lar, Ar-Ge fikri 

olan akademisyen ve öğrencileri, söz 

konusu fikirlerinin projelendirilmesi, 

pazarlama, hukuk ve idari işlemler 

gibi konularda danışmanlık, eğitim 

vb. hizmetler verilmesi şeklinde 

destekleyecektir.”   ■

Başkent Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Ali Haberal: 

“Başkent Üniversitesi 
olarak teknoloji 
üreten ve teknolojiye 
yön veren yenilikçi 
bir üniversite olma 
yolunda hızlı bir 
şekilde ilerlemeye 
devam edeceğiz.”

Başkent Üniversitesi, TÜBİTAK 
tarafından desteklenmesine 
karar verilen 9 üniversite 
arasında yerini aldı.
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Evrensel standartlarla gerçekleştirilen 

bildiri değerlendirme ve titiz seçim 

süreçleriyle ülkemizin seçkin bir 

akademik etkinliği olan Ulusal 

Yönetim ve Organizasyon Kongresine 

daha önce 1997 yılında ev sahipliği 

yapan Başkent Üniversitesi, bu sene 

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 

Kongresini düzenleyerek ikinci kez ev 

sahipliği yaptı.

Kongre sunumlarının başlamasından 

bir gün önce Başkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampüsü Avni Akyol 

Konferans Salonu’nda genç 

akademisyenlere yönelik bir çalıştay 

düzenlendi. Çalıştaya Prof. Dr. Joseph 

Soeters (Tilburg University) ile Doç. Dr. 

Rene Moelker (Netherlands Defence 

Academy) “The method of studying 

hardly accessible organizations” 

konulu sunuşları ve Mustafa Özbilgin 

(Brunel Business School) “Alanın 

İtibarlı Dergilerinde Yayın Yapmak” 

konulu sunuşlarıyla katıldılar. Gün boyu 

süren çalıştayda genç araştırmacılar, 

ele alınan konuları ilgili öğretim 

üyeleriyle tartışma olanağı buldular.

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 
25-27 Mayıs 2017 tarihlerinde 

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi.

Örgütsel
Davranış

STRATEJİK
YÖNETİM

İŞLETMECİLİK
TARİHİ

YÖNETİM VE
ORGANİZASYON

KONGRELERİ

ÖRGÜT
KURAMI

İK
YÖNETİMİ

Yönetim ve 
Organizasyon
Kongresi

25.Ulusal

Açılış konuşmaları sonrasında St. John Fisher 
College öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kozan 
tarafından  “Üretken Bir Araştırma Yaşamı için 
Öneriler” başlıklı ana tema konuşması yapıldı. 
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Açılış konuşmaları sonrasında St. John Fisher College 

öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kozan tarafından  “Üretken 

Bir Araştırma Yaşamı için Öneriler” başlıklı ana tema 

konuşması yapıldı. Prof. Dr. Kozan konuşmasında 

“Yaratıcılık bilgilerin üst üste gelmesiyle mümkün oluyor. 

bir önceki tezleri birleştirmekle yaratıcılık söz konusu 

oluyor” dedi. Kongre süresince beş farklı alanda; Örgüt 

Kuramı, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, İnsan 

Kaynakları Yönetimi, İşletmecilik Tarihi ve 25. yılında 

Yönetim ve Organizasyon Kongreleri alanlarında 142 

seçilmiş bildiri sunuldu. Bu çerçevede araştırmacılara 

yönetim ve organizasyon alanında nitelikli bilimsel 

tartışmaya elverişli ortam sağlandı. Ayrıca Kongre 

sürecinde, Prof. Dr. Sibel Yamak (University of 

Wolverhampton) dönem başkanı olduğu EURAM 

hakkında bilgiler verilerek, dergi editörlüğü ile hakemlik 

sürecine ilişkin görüşlerini ve tecrübelerini aktardı.

Kongre Düzenleme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. H. Nejat 

Basım ise kongre sonrası; “Türkiye’de işletme alanında 

kurumsal ve geleneksel kongreler arasında saygın bir 

konuma sahip olan bu kongreye ve 25 yıldır devam eden 

bu geleneğin yaşatılmasına katkı sağlamaktan Başkent 

Üniversitesi olarak büyük mutluluk ve heyecan duyduk. 

Kurumsal ve geleneksel kongreler arasındaki yerini 25 

yıldır koruyan kongre bilimsel bilginin üretilmesine yön 

vermesi açısından oldukça başarılı ve verimli geçti” 

dedi.  Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 

ülkemizin iş dünyasının ve kamu sektörünün bilimsel 

bilgi üretimi ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye’nin 

farklı üniversitelerinden bir grup öğretim üyesinin 

girişimleriyle 25 sene önce başlatıldı. Ulusal Yönetim 

ve Organizasyon Kongresi, Türkiye’nin birçok ilinde 

gerçekleştirdiği yıllık toplantılarla, bu alana ilgi duyan 

genç araştırmacı ve akademisyen adaylarının yolunu 

aydınlatmış ve Ülkemiz kurum ve kuruluşlarının yönetsel 

sorunlarına çözüm önerileri getirmiştir.  ■

Kongre kapanış oturumunun ardından, 25. Yönetim 
ve Organizasyon Kongresi dönem başkanı ve 

düzenleme kurulu üyeleri ile kongre katılımcıları 
tarafından Anıtkabir ziyaret edildi.

Farklı kurum ve kuruluşlardan çoğunluğu öğretim 

elemanı olan 371 katılımcı ile 25-27 Mayıs 2017 

tarihleri arasında Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen kongrede açılış konuşmaları Kongre 

Dönem Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu ve 

Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. A. Selami Sargut 

tarafından yapıldı. Kongre Dönem Başkanı Prof. 

Dr. Abdülkadir Varoğlu konuşmasında 25. yılda 

Başkent Üniversitesi olarak bu kongreye ev sahipliği 

yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyduklarının 

altını çizerek; “1993 yılında başlayan bu süreç, 

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde yürüyen 

çok önemli bir toplantı yapısına bürünmüştür. 

Kongre bu yıllar içerisinde bir ekole, bir okula 

dönüşmüştür. Birçok üniversitemiz bu süreç 

içerisinde görev almış, olanaklar sağlanmıştır. 

Özgünlüğünü koruyarak, bilim üretme, bilim etiği 

dışında başka bir şeyle ilgilenmeme dışında hiçbir 

ilke bu kongrede etkin olamamıştır” dedi. Prof. Dr. 

Varoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 

Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bu 

projeleri hayata geçirmek için verdiği desteği de 

hatırlatarak; “Üniversitemizin kurucusu Prof. Dr. 

Mehmet Haberal’dan çok önemli destekler aldık. 

Üniversitemizin çok güçlü bir yönetim organizasyon 

alt yapısı var” dedi.  Prof. Dr. Varoğlu ayrıca “Ünlü bir 

düşünür, kendimiz için yaptıklarımızın bizimle birlikte 

öleceğini, başkaları ve dünya için yaptıklarımızın ise 

sonsuza dek yaşayacağını ifade etmektedir. Belki 

de bizi mesleğimize bağlayan, türlü fedakârlıklara 

katlanmamızı sağlayan bu yüce amacın verdiği tatmin 

hissidir. 2017 yılında çeyrek yüzyılı tamamlayacak 

olan Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, bu 

ortak ülkümüzü gerçekleştirmemize büyük katkılarda 

bulunmuştur. 24 yıllık süreç içerisinde birçok 

gencin yolunu aydınlatmış, dünyasını değiştirmiş ve 

yetişmesine araç olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu: “1993 
yılında başlayan bu süreç, Başkent 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
yürüyen çok önemli bir toplantı 
yapısına bürünmüştür. Kongre bu 
yıllar içerisinde bir ekole, bir okula 
dönüşmüştür.” 

Prof. Dr. H. Nejat Basım: “Kurumsal ve geleneksel 
kongreler arasındaki yerini 25 yıldır koruyan 
kongre bilimsel bilginin üretilmesine yön vermesi 
açısından oldukça başarılı ve verimli geçti.”
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Ankara’da genç istihdamının artırılmasını 

hedefleyen Ankara Girişimcilik Ekosisteminin 

Geliştirilmesi AB Teknik Destek Projesi’nin ana 

faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi 

ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen 

unsurların desteklenmesine odaklanıyor. Böylece, 

Ankara’nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı 

profili, katma değer yaratacak girişimcilik 

alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının 

artırılması hedefleniyor. Başkent Üniversitesi 

EKİN Ön Kuluçka Merkezi ve BİTTO tarafından 

gerçekleştirilen çalıştaylarla ilgili olarak EKİN 

Ön Kuluçka Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeliha Eser; 

“Çalıştayların ikincisi gelişime açık 28 öğrencimizin 

katılımı ile başlayan program 24-28 Nisan ve 

4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde 16:00-21:00 saatleri 

arasında uygulandı. İş fikirlerini uygulamalı 

eğitimler boyunca olgunlaştıran girişimci 

adaylarımız 5 Mayıs 2017 günü deneyimli bir jüri 

önünde Dr. Erman M. Demir moderatörlüğünde iş 

fikri sunumu (pitching) yaparak AB onaylı sertifika 

ve KOSGEB Genç Girişimcilik Eğitimi Belgesi 

almaya hak kazandı. Programı 19 katılımcı başarı 

ile tamamlarken, 9 katılımcımız Ankara Kalkınma 

Ajansı Girişimci Geliştirme Merkezinde mentörlük 

programına davetiye kazandı. 5 günlük uygulamalı 

eğitim + 2 günlük workshoptan oluşan üçüncü 

çalıştay ise 10-14 ve 19-20 Temmuz 2017 tarihlerinde 

gerçekleştirildi. Üçüncü çalıştayın katılımcılara 

avantajları AB Projesi onaylı Girişimcilik Sertifikası ve 

başarılı iş planları için mentörlük, 50 bin TL hibe ve 100 

bin TL kredi sağlayan KOSGEB desteğinin ön şartı olan 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi, 

başarılı iş planları için Erasmus for Young Entrepreneurs 

kapsamında yaz tatilinde yurt dışındaki girişimci 

firmalarda staj imkanı oldu. EKİN Ön Kuluçka Merkezi 

ve BİTTO tarafından sunulan girişimcilik destekleri 

programı ilgili tüm katılımcılara ve öğrencilerimize 

açıktır. İsteyenler proje ve çalıştay oturumlarına başvuru 

yapabilmek için ve çalıştaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için 

girisimci.ankaraka.org.tr/yedp/YEDPappform.php  

adresini ziyaret ederek Başkent Üniversitesi çalıştayını 

seçebilir ya da sorularını medemir@baskent.edu.tr 
adresine gönderebilirler” dedi.  ■

Girişimcilik 
Dünyasına
Yeni
Soluklar
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen, sözleşme makamı; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 
olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülen Ankara Girişimcilik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi AB Teknik Destek Projesi 
kapsamında Başkent Üniversitesi’nde “Genç 
Girişimciliği Geliştirme Programı” çalıştayları 
başarıyla gerçekleştirildi.
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Günümüzde her yüz çocuktan üçünün kapısını çalan ve 
tedavi edilmemesi halinde hayati riske yol açabilen Skolyoz 
hastalığına ilişkin farkındalığı artırmak ve toplumsal bilinç 
oluşturmak adına Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut 
Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Haziran 
ayı içerisinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.  

Açılış konuşmasını Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut 

Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Ali Fuat Yapar’ın gerçekleştirdiği “Doktoruma 

Soruyorum” söyleşilerinin konusu “Çocuklarda 

Duruş Bozukluğu” oldu. Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, 

açılış konuşmasında, üniversite hastanelerinin, 

sağlık hizmeti sunmanın yanında, toplumu 

bilgilendirme ve bilinçlendirme görevinin de 

bulunduğuna işaret ederek “Bilgi çağındayız. 

Herkesin elinde çok rahatlıkla internete 

ulaşabildiği akıllı telefonlar var ve duyduğumuz 

herhangi bir kelimeyi, herhangi bir konuyu 

istediğimiz her an çok rahat bir biçimde internetten 

arayabiliyoruz. Ancak, bunların içerisinden doğru bilgiyi 

ayıklamak her zaman çok kolay değil. İşte bu toplantıların 

amacı, insanların aklına takılanları konunun uzmanlarına rahat bir 

şekilde sorabileceği bir platform oluşturmak” dedi.

Başkent Üniversiteli sağlık personeli 

ile vatandaşların katıldığı söyleşide 

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden 

Omurga Cerrahisi Ünitesi sorumlusu 

Prof. Dr. Metin Özalay da “Skolyoz 

cerrahisinde yeni yaklaşımlar” başlığı 

altında skolyozun tüm yaş gruplarında 

görülmekle birlikte, hastalığa 10-

15 yaş arası kız çocuklarında daha 

sık rastlandığını belirterek bu 

vakaların çoğunlukla hafif, ameliyat 

gerektirmeyen vakalar olduğuna dikkat 

çekti. 

Söyleşinin devamında; Dr. Elfida Ajdin 

“Bende skolyoz var mı? Nasıl anlarım? 

Skolyoz tanısı nasıl konulur?”, Prof.

Dr. İlknur Erol “Çocuklarda Omurgayı 

Tutan Nörolojik Hastalıklar” Yrd. 

Doç. Dr. Ümit Ö. Güler, “Skolyozda 

korse: Dün, bugün, yarın”, Yrd. Doç. 

Dr. Pınar Doruk Analan, “Skolyoz 

tedavisinde egzersiz ve sporun yeri” 

konu başlıkları altında katılımcıları 

bilgilendirdi.“Türkiye’de skolyoz hastası 

olmak” konusunun da ele alındığı 

söyleşi soru-cevap bölümüyle devam 

etti. Bu bölümde çocuk ve yetişkin 

hastalar, gerek zorlu tedavi süreçlerini 

gerekse tedavi sonrası yaşadıklarını 

dile getirdiler.

Haziran ayının “Skolyoz Farkındalık 

Ayı” olması nedeniyle Seyhan Nehri 

kıyısındaki Dilberler Sekisi’nde, Başkent 

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

çalışanları ile vatandaşların katıldığı 

bir yürüyüş düzenlendi. Başkent 

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özalay, 

yürüyüş ile skolyoz hastalığına yönelik 

toplumda farkındalığı artırmak için 

bir adım daha attıklarını ifade etti. 

“Bugün burada skolyoz farkındalık ayı 

dolayısı ile buluştuk. Skolyoz özellikle 

tüm yaş grubunda çocukları etkileyen 

bir rahatsızlık. Toplumda bunun 

farkındalığını artırmak için bu yürüyüşü 

düzenledik” dedi. Yürüyüş öncesi 

açıklamalarda bulunan ve hastalıkta 

erken teşhisin önemine dikkati çeken 

Prof. Dr. Metin Özalay, ailelere de büyük 

görev düştüğünün altını çizdi. Özalay: 

“Skolyoz tüm yaş grubunu etkiliyor. 

Skolyozda erken teşhis ve erken tedavi 

çok önemli. Özellikle çocukların bu 

konuda değerlendirilmesi hastaneye 

başvurulması çok önemli. Ayrıca ailelere 

de çok fazla iş düşüyor.Özellikle erken 

fark edip bize getirmeleri çok önemli. 

Bununla ilgili okul tarama programları 

yapıyoruz” dedi.  ■

“Skolyoz rahatsızlığında 
gövdeye yandan bakıldığı 
zaman omurgada normal olan 
eğrilikler görülür. Sırt bölgesinde 
dış bükey bir eğrilik, kifoz, bel 
bölgesinde iç bükey bir eğrilik, 
lordoz vardır. Skolyoz denildiği 
zaman omurganın yana doğru 
eğilmesini anlamaktayız. 
Gövdeye önden veya arkadan 
baktığınız zaman yana doğru 
eğiliyormuş gibi bir görüntü 
verir. Kamburluk veya kifoz 
ise sırt bölgesindeki dış bükey 
eğriliğin artmasıdır.”

Başkent 
SKOLYOZ’a 
Savaş Açtı
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Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği 

ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri 

Derneği tarafından düzenlenen; 

Kolorektal Cerrahi Hemşireliği, 

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği, 

kanıta dayalı bakım, tedavi ve 

rehabilitasyon yaklaşımları ve etik ile 

ilgili konuların ele alındığı 9.Kolorektal 

Cerrahi Hemşireliği Kongresi 16-20 

Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da 

gerçekleştirildi. Konferans, panel, kurs 

ve vaka yönetimi oturumlarında yara 

ve ostomi bakımında güncel bilgiler 

ve yaklaşımların kapsamlı olarak ele 

alındığı kongrede 35 sözel bildiri 

sunuldu. Başkent Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Banu 

Çevik, Ziyafet Uğurlu, Aysel Abbasoğlu, 

Azize Karahan, Çiğdem Saltan’ın 

hazırladığı “Ostomili Bireylerin 

Ostomiye Uyumlarını Etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesi” konulu 

çalışma Hemşirelik Sözel Bildiri Birincilik 

Ödülü’ne layık görüldü.   ■

Hemşirelikte ana uzmanlık 
alanlarından biri olan acil 
hemşireliğinin mesleki gelişimine 
yönelik bilgi, beceri ve yönetsel 
niteliklerinin artırılmasını ana amacı 
olarak belirleyen “Acil Hemşireleri 
Derneği”; 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Ankara’da 4.Ulusal Acil Hemşireliği 
Kongresi’ni gerçekleştirdi. Acil 
Hemşireliğinin bilimsel gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen kongrede Başkent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hayriye Ünlü ve Öğretim 
Görevlisi Nevin Doğan’ın birlikte 
hazırladıkları “Akut Myokard 
Infarktüsü Geçiren Hastaların Acil 
Servise Başvurmada Gecikme 
Nedenleri ve Gecikme Süreleri” 
başlıklı araştırma makalesi sözel 
bildiri dalında ikincilik ödüne layık 
görüldü.   ■

Hemşirelik Sözel Bildiri 
Birincilik Ödülü Başkent’in

Acil Hemşireliği 
Kongresi’nden Ödül

Sempozyumun açılış konuşmasını Başkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Güven yaptı. Başkent Üniversitesi 

hakkında bilgiler veren Güven, sempozyumun önemine değindi. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun beş yıllık uygulama dönemi 

içinde, üzerinde durmaya ihtiyaç gösteren konulardan bir olan 

küçük pay sahiplerinin hakları, uygulamanın ışığında teorisyenlerce 

ele alındığı ve üç oturum halinde yapılan sempozyumda dokuz 

tebliğ sunuldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’nci Hukuk 

Dairesi Başkanı Yusuf Şahin, Yargıtay 19’ncu Hukuk Dairesi Başkanı 

Şükrü Saraç, Yargıtay 11’nci Hukuk dairesi Başkanı Ahmet Özgan’ın 

yönettiği üç farklı oturumda “Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık 

Pay Sahibi Hakları” konusundaki son gelişmeler paylaşıldı. Başkent 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ile Yargıtay üyeleri ve 

Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri hakimlerinin geniş katılımıyla 

yapılan sempozyum yoğun ilgi gördü.  ■

Anonim Şirketlerde Bireysel  
ve Azınlık Pay Sahibi Hakları
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alman Türk Hukuk Akademisi 
iş birliği ile 22 Mayıs 2017 tarihinde “Anonim Şirketlerde Bireysel ve 
Azınlık Pay Sahibi Hakları” konulu bir sempozyum düzenlendi. 
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Tüm gebelerin, doğum öncesi, 
doğum ve doğum sonrası 
konularında bilgi sahibi 
olmalarını ve bilinçli doğum 
yapmalarını sağlamak, anne 
adaylarına normal doğum 
eylemi, ağrı yönetimi ve 
yeni rollerini benimsemeleri 
konusunda bilgi ve beceri 
kazandırmak amacıyla Başkent 
Üniversitesi Konya Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nde 3 
Haziran- 8 Temmuz tarihleri 
arasında anne adayları ve 
yakınlarına yönelik bir eğitim 
programı düzenlendi. 

Merkez bünyesinde oluşturulan 

Gebe Bilgilendirme Sınıfı’nda 

Prof. Dr. Emel Ebru Özçimen 

koordinatörlüğünde gerçekleşen 

eğitimleri kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanı, psikiyatri uzmanı, anestezi 

uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, 

çocuk cerrahi uzmanı, fizyoterapist 

ve diyetisyenden oluşan deneyimli 

bir ekip verdi. Eğitimlerde anne 

adayları; gebelik ve doğum fizyolojisi; 

fizyolojik ve psikolojik değişiklikler; 

gebelik ve doğum sürecinde eş ve 

yakınının desteğinin önemi; doğumun 

farklı evreleri; doğum ağrısıyla 

ilaçsız baş etme yöntemleri; gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemde 

yaşanabilecek sorunlar; gebenin tehlike 

belirtileri ve acil durumlarda izlenecek 

yollar; normal doğumun anne ve bebek 

açısından yararları; lohusalık süreci ve 

doğum sonrası kullanılabilen gebeliği 

önleyici yöntemler ve yeni doğan 

bakımı konularında bilgilendirildi. 

Anne sütünün öneminin de anlatıldığı 

eğitimlerde gebelik ve lohusalık 

döneminde beslenme konuları da 

anne adaylarınca dikkatle takip edilen 

başlıklar arasında yer aldı.   ■

Konya Başkent’te
Anne Adayları 
Bilgilendirildi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ Ana Bilim Dalı 

ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) 
tarafından 5 yıllığına akredite edilmiştir. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
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Başkent Üniversitesi
Bağlıca Kampüsü’nde 
Kitap Reyonu

Bookstore
hizmete girdi.

Siemens Healthineers 
Innovation Think Tank 
ve Boğaziçi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
birlikte gerçekleştirdiği, 
üniversite öğrencilerine 
yenilikçi yaklaşımı öğretme 
ve uygulatmayı amaçlayan 
Innovation Management 
and Leadership Pragramme 
(IMLEAP) geçtiğimiz Mart 
ayında sonuçlandı. Kazanan 
grup, dünya genelinde benzer 
projelerin yarıştığı Erlangen 
Almanya’da gerçekleştirilen 
Innovation Research Lab 
Exhibition 2017’de ülkemizi 
temsil etti. 

2016 yılında Almanya’nın en inovatif 

üniversitesi seçilen Friedrich 

Alexander Erlangen University 

tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 

Başkent Üniversitesi’nden Oğuzhan 

Berk Yıldız, Özgün Can Özsoy 

ve Aysema Koskos ile Erciyes 

Üniversitesi’nden Ebru Aydemir’in 

geliştirdiği Nav-X projesi bağımsız 

jüri tarafından birinci seçildi. Farklı 

ülkelerden gelen 32 proje arasından 

birinci seçilen Nav-X, sağlık alanında 

doğrudan hasta odaklı olması ve 

kısa sürede aktif kullanıma dönüşen 

bir ürün haline gelmesi ile dikkat 

çekti. Hastane ortamında rota 

oluşturma, hastanın rotayı en kolay 

şekilde anlayarak en hızlı şekilde 

gitmek isteği bölüme ulaşması için 

hastaneye özel haritalama ve hem 

fiziki hem de mobil olarak çıktısını 

alma, hastaların gidecekleri bölümlere 

gitmeden önce sıra numarası 

alabilmesini sağlama, en yakın nöbetçi 

eczaneye yönlendirme, öneri/şikâyet 

bildiriminde bulunma ve hastaneye 

farklı konularda çeşitli istatistiki 

raporlama sunma gibi konularda 

yenilikçi bir yaklaşımı olan Nav-X şu 

anda Türkçe, İngilizce ve Almanca dil 

desteklerine sahip bulunuyor. Nav-X, 

yeşil hastane konseptine uygun olarak 

dış mekanlarda güneş enerjisiyle 

çalışma koşulunu da özellikleri arasına 

eklemek üzere. 

Yenilikçi çözümlere yönelik 

desteklerinin gelecek yıllarda da 

artarak devam edeceğini bildiren 

Siemens Sağlık, Boğaziçi Üniversitesi 

ve Başkent Üniversitesi yetkilileri, 

önümüzdeki günlerde yeni dönem 

program bildirisinin de yayınlanacağı 

müjdesini verdiler.   ■

NAV-X Projesi ve Öğrencilerimizden 
Büyük Başarı
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Türkiye’de ve dünyada 
önemli bilimsel çalışmalara 
imza atan Prof. Dr. Rıdvan 
Ege, yaşa bağlı sağlık 
sorunları nedeniyle, yaklaşık 
üç aydır tedavi gördüğü 
hastanede 92 yaşında 
yaşamını yitirdi.

Tıp alanında sayısız başarılara ve 

ilklere imza atan Ufuk Üniversitesi 

Onursal Kurucu Mütevelli Heyeti 

Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege, 

9 Haziran 2017 tarihinde son 

yolculuğuna uğurlandı. 

Prof. Dr. Ege için ilk tören, yıllarca 

hizmet verdiği Ufuk Üniversitesi 

Rıdvan Ege Hastanesi’nde yapıldı. 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal, Ege ailesini 

bu acılı günde yalnız bırakmadı. 

Tören salonu Prof. Dr. Rıdvan 

Ege’nin meslektaşları, çalışma 

arkadaşları, öğrencileri ve sağlığına 

kavuşturduğu hastaları ile doldu. 

Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin kızı Ufuk 

Ege ve Ufuk Üniversitesi Mütevelli 

Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin’in 

yaptıkları konuşmalar tüm davetlileri 

duygulandırdı. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Hocası Prof. Dr. Ege toprağa 

verilmeden önce yaptığı konuşmada, 

“Uluslararası düzeyde eğitim 

verebiliyorsak, bize verilen bilgi ve 

emek sayesindedir. Değerli hocama 

Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

1925 yılında Denizli’de doğdu. 1948 

yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesini Askeri öğrenci olarak 

pekiyi dereceyle bitirdi. Türkiye’de 

Genel Cerrahi uzmanı olduktan sonra 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı 

için 1955 yılında Amerika’da Columbia 

Üniversitesine gitti. 1959 yılında 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 

olarak yurda döndü. Türkiye’ye 

dönüşünde GATA’da 1961 yılında 

kendisi tarafından ilk kez kurulan 

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine 

Direktör olarak atandı. Aynı yıl doçent 

unvanını kazandı. Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk 

Cerrahisi Kliniğindeki tek Ortopedi 

ve Travmatoloji öğretim üyesinin 

hastalanması üzerine Bakanlar Kurulu 

kararıyla beş yıl süreyle Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi 

ve Çocuk Cerrahisi Kliniğinde 

görevlendirildi.

1962 yılında bir yıl süreyle Harward 

ve Columbia Üniversitesinde çalıştı. 

1968 yılında Fulbright Programı ile 

Amerika’ya Southern California ve 

Columbia Üniversitesine El Cerrahisi 

İhtisası için gönderildi. Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 

Ankara ve Gazi Üniversiteleri 

Senato Üyeliği ve Üniversitelerarası 

Kurul Üyeliği, Kazaları Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü, Gülhane Askeri 

Tıp Akademisi, Ankara, Antalya 

ve Gazi Tıp Fakülteleri Ortopedi 

ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 1981 

Sakatlar Yılı Teknik Direktörlüğü, 

Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, 

Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı Kızılay 

Yönetim Kurulu gibi görevlerde 

bulundu. Antalya Üniversitesi Tıp 

Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesinin kuruluşuna ve yasalarının 

çıkarılmasına öncülük etti. Bugüne 

kadar kırk yedi bin dört yüz yetmiş 

sayfa tutan on altısı İngilizce, yüz 

on bir kitap yazmış ve üç yüz on 

altı araştırma ve çalışma bildirisi 

yayınlamıştır. Yabancı dilde yayınlanan 

iki tıbbi mecmuanın sahibi ve editörü, 

iki mecmuanın Co-Editörüdür.

Dr. Rıdvan Ege; Türkiye Sakatların 

Rehabilitasyonu Derneği, Türkiye 

Sakatların Rehabilitasyonu Vakfının 

Kurucu Üyesi ve Başkanlığını, Türk 

Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 

Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite 

Cerrahisi Derneğini kurmuş, ayrıca; 

Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 

ve Türkiye Modern Cerrahi Eğitim 

ve Araştırma Derneğinin uzun süre 

Başkanlık görevlerini üstlenmiş 

halen Onursal Başkan olarak devam 

etmektedir. College of International 

Prof. Dr. Rıdvan Ege Hayatını Kaybetti Surgery, IFSSH (Uluslararası El 

Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), 

FESSH (Avrupa El Cerrahisi Dernekleri 

Federasyonu), EFORT (Avrupa 

Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri 

Federasyonu) Yönetim Kurulu 

veya General Consoul ve SICOT 

International Comitee üyesidir. 

Japon El Cerrahi Derneği 

Onursal üyeliği vr SICOT Director 

(Governor)’luğu yapmış, MMOT 

(Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve 

Travmatoloji Birliği)’nun kuruculuğunu 

ve on iki yıl Başkanlığını yapmıştır. 

Sekiz yıl Uluslararası Kazalar ve 

Trafik Tıbbı Birliği (IAATM) Genel 

Başkanlığını yapmıştır. Sekiz yabancı 

ülkeden bir çok madalya, plâket ve 

bilim kurulu onursal üyeliği verilmiştir. 

1996 ve 2002’de “Türkiye’nin en 

başarılı Vakıf Başkanı” plâketi ve 

beratı, 1996 “TÜBİTAK Hizmet Ödülü”, 

1997 Tabip Odaları’nın yılın “Hizmet 

Ödülü” ve Dünya Trafik Tıbbına üstün 

hizmeti nedeniyle “Gerin” madalyası 

verilmiştir. 1998 yılında Olimpiyat 

Komitesi Kariyer Dalı “Fair Play” Bilim 

Dalı büyük ödülünü almıştır. 2001 

yılında Selçuk Üniversite Senatosu 

tarafından “Fahri Bilim Doktora” 

unvanı verilmiştir. 2006 yılında Japon 

El Cerrahi Derneği tarafından (Japanes 

Society for Surgery of the Hand) 

Onursal Üye Unvanı verilmiştir. Türkiye 

Trafik Kazaları Yardım Vakfı; Başkanı 

Rıdvan Ege’nin öncülüğünde 1999 

yılında dört Fakülte ve dört Enstitüsü 

olan Ufuk Üniversitesini kurmuş ve 

İncek’te büyük bir kampüs yaptırmıştır.     

Bir süredir Başkent Üniversitesi 
hastanesinde tedavi gören 
Prof. Dr. Ferzan Telatar 
için 32 yıl hizmet verdiği 
Hacettepe Üniversitesi’nde 
tören düzenlendi. Törene; 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Özen, Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr 
Ali Haberal, Telatar’ın çalışma 
arkadaşlarının yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Ferzan Telatar, Rize’nin 

Pazar ilçesinde son yolculuğuna 

uğurlandı. Telatar’ın cenaze törenine, 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal, Pazar ilçesi 

Belediye Başkanı Ahmet Basa, Pazar 

Kaymakamı Cevat Çelik, Çaykur 

Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 

MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben, 

MHP İlçe Başkanları, siyasi parti 

temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda 

vatandaş katıldı. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal acılı aileye baş sağlığı 

diledi. Prof. Dr. Mehmet Haberal; 

“Üniversitemizin İlk Mütevelli Heyet 

Başkanlarından Merhum Prof. Dr. 

Hasan Telatar’ın eşi değerli hocamız 

Prof. Dr. Emine Ferzan Telatar’ı 

kaybetmenin derin üzüntüsü 

içerisindeyim. Merhumeye Allah’tan 

rahmet, ailesine, yakınlarına ve 

sevenlerine sabır ve başsağlığı 

diliyorum” dedi.  ■

Ferzan Hoca 
Sonsuzluğa Uğurlandı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularından 
Prof. Dr. Ferzan Telatar, 3 Temmuz 2017 tarihinde 
hayata gözlerini yumdu. 

Başkent Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyesi Mevlüt Hamzaoğlu, 
Ankara’da son yolculuğa uğurlandı. 
Kocatepe Camii’nde düzenlenen 
törene, Başkent Üniversitesi 
Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, üniversite 
yöneticileri, akademisyenler, iş ve 
siyaset dünyasından isimler katıldı. 
92 yaşında hayatını kaybeden 
Mevlüt Hamzaoğlu; Trabzon Vakfı ve 
Türk-İnşa Onursal Başkanlığı ile Feza 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevlerini de yürütüyordu.  ■

Mevlüt Hamzaoğlu
Son Yolculuğuna Uğurlandı

■
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Başkent Üniversitesi Rektörlük 
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi, 
üniversite giriş sınavlarının 
sonuçlanmasıyla birlikte 
öğrencilerin tercihlerini 
belirlemelerine katkı sağlamak 
amacı programlanan tanıtım 
faaliyetlerini tamamladı. 

7 Temmuz- 26 Temmuz tarihleri 

arasında devam eden Tanıtım Günleri 

aynı anda; Bağlıca Kampüsü, Kazan 

Kampüsü, Ankara Hastanesi ve 

Bahçelievler Diş Hekimliği Fakültesi, 

Başkent Üniversitesi’ne bağlı 33 

farklı Sağlık ve eğitim merkezinde 

gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi 

hakkında bilgi almaya gelen öğrencilere 

aynı zamanda ücretsiz tercih 

danışmanlığı ve yükseköğretim koçluğu 

hizmetleri de verildi. Tanıtım Günlerinde 

600 öğretim elemanı yanında 22 

akran danışmanı öğrenci görev aldı. 

Bu tarihler arasında yaklaşık 29.000’in 

üzerinde yüz yüze görüşme ve 5.800 

telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

Tanıtım 
Günlerine
İlgi Yoğundu

Tanıtım Günleri’nin diğer bir ayağı 

olan medya faaliyeti olarak KanalB’de 

65 bölümlük “Doğru Seçim” programı 

ve 14 canlı program yayınlandı. 

Tanıtım günleri boyunca Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. 

Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali 

Haberal, tanıtım stantlarını dolaşarak, 

hem akademisyenlerden bilgi aldı, 

hem de adaylar ile sohbet ederek, 

başarılar diledi.

Başkent Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş 

koordinatörlüğünde Başkent 

Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde 

her fakülte-bölüm için oluşturulan 

danışma masalarında öğretim üyeleri 

tarafından Başkent Üniversitesi 

akademik, sosyal ve kültürel olanakları 

hakkında bilgiler verildi. Başkent 

Üniversitesi’nde farklı bölümlerde 

okuyan akran danışmanı öğrenciler 

de aday öğrencilerin merak ettikleri 

soruları cevapladılar. 

Başkent Üniversitesi Kampüsü’nde 

yer alan Atatürk Müzesi, İletişim 

Fakültesi Stüdyoları, fakülte binaları, 

kongre merkezi, kütüphane binası, 

otobüs durakları, yurtlar, spor merkezi 

güzergâhından oluşan kampüs 

turu ile aday öğrenciler ve aileleri 

üniversitenin fiziki şartları hakkında 

da bilgi sahibi oldular. Çok yoğun 

bir katılımın gözlendiği Tanıtım 

Günleri’nde Başkent Üniversitesi 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Merkezi de ücretsiz rehberlik 

servisiyle aday öğrencilere tercih 

danışmanlığında yardımcı oldu. 

Birebir görüşmeler dışında  

tanıtım yetkililerince 

tanitim@baskent.edu.tr  
adresine öğrenci ve velilerden gelen 

mesajlar da yanıtlandı. Tanıtım günleri 

boyunca başvuran adaylara, bireysel 

ücretsiz tercih danışmanlığının yanı 

sıra yüksek öğretim koçluğu da verildi.

Başkent Üniversitesi Rektörlük Tanıtım ve 
Halkla İlişkiler Ofisi, üniversite giriş sınavlarının 
sonuçlanmasıyla birlikte öğrencilerin 
tercihlerini belirlemelerine katkı sağlamak 
amacı programlanan tanıtım faaliyetlerini 
tamamladı. 

7 Temmuz- 26 Temmuz tarihleri arasında devam eden Tanıtım 

Günleri aynı anda; Bağlıca Kampüsü, Kazan Kampüsü, Ankara 

Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Başkent Üniversitesi’ne 

bağlı 33 farklı Sağlık ve eğitim merkezinde gerçekleştirildi.
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Başkent Üniversitesi tercih 
döneminde adaylara yol göstermek 
için Ankara’da Anfa Altınpark’ta 
düzenlenen ve iki gün süren fuarda da 
yerini alarak,  akademik kadrosuyla 
öğrencileri ve velileri tercihler 
konusunda bilgilendirdi. Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nermin Özgülbaş ile fakülte dekanları 
üniversiteye ayrılan stantta öğrenci ve 
velilerle buluştu. Prof. Dr. Ali Haberal 
öğrenci ve velilerle yakından ilgilendi.

Başkent Üniversitesi Rektörlük Tanıtım 

ve Halkla İlişkiler Ofisi yetkileri; 

tanıtım günlerinin aday öğrenciler 

için önemine dikkat çekerek, tercih 

döneminde üniversitelerin, Erasmus’tan 

akademisyen kadrosuna, çift ana 

daldan yan dala, burslardan eğitim ve 

sosyal olanaklarına kadar merak edilen 

her türlü bilginin yetkililerden alınması 

gerektiğini belirterek her sene olduğu 

gibi bu sene de bu konularda merak 

edilen her şeyi adaylara ve ailelerine 

doğru olarak ilettiklerinin inancında 

olduklarını söylediler. 

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş ise 

tanıtım günlerinde her geçen sene 

Başkent Üniversitesi’ne olan ilgi ve 

talep artışını değerlendirirken; “Bu; 

kaliteli eğitim, uluslararası işbirlikleri, 

akreditasyonlar, mezun öğrencilerin 

başarıları, güçlü akademik kadro ve 

yılların getirmiş olduğu eğitim-öğretim 

tecrübesinin sonucudur. Biz köklü bir 

vakıf üniversitesiyiz.” diyen Prof. Dr. 

Özgülbaş üniversite tercihinin eğitim 

tercihinden de öte meslek ve hatta 

bir yaşam tarzı seçimi olduğunun 

altını çizerek Başkent Üniversitesi 

olarak her yıl bu konu da adaylara 

her türlü desteğin sağlandığını 

belirterek; “Tanıtım günlerine gelen 

aday öğrencilerimiz bizi tercih etsinler 

veya etmesinler bu ülkenin geleceğidir. 

Biz Başkent Üniversitesi olarak bunu 

göz önünde bulundurarak öğrenci ve 

velilere yardımcı oluyor, her türlü bilgi 

paylaşımında bulunuyoruz” dedi.   ■

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş: 
“Tanıtım günlerine gelen 

aday öğrencilerimiz bizi tercih 
etsinler veya etmesinler bu 

ülkenin geleceğidir.”

TANITIM FAALİYETLERİ Toplam Sayılar

Tanıtım Merkezleri

Bağlıca Kampüsü (Merkez)
Ankara Hastanesi
Kazan MYO
33 farklı sağlık ve eğitim merkezi

36

Bağlıca Kampüsü

Tanıtım Günleri

Tanıtım yapılan öğrenci sayısı 7.273

34.892Tanıtım yapılan öğrenci ve aile sayısı 21.819

Telefonla tanıtım yapılan öğrenci sayısı 5.800

Görev alan Öğretim Elemanları sayısı 600

Görev alan Akran Danışmanı öğrenci sayısı 22

Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Merkezi

Tercih Rehberliği

Yüz yüze tercih yapılan öğrenci sayısı 1.518
1.936

Telefonla tercih rehberliği yapılan öğrenci sayısı 418

Görev alan uzman sayısı 4

Görev alan Akran Danışmanı öğrenci sayısı 21

Yüksek Öğretim Koçluğu Etkinlik sayısı 20

Kampüs Turu
Öğrenci eşliğinde tur sayısı 190

Araçla tur sayısı 236

13-14 Tem. ANFA
Tercih Fuarı

Fuara destek veren akademik, idari ve öğrenci sayımız 58

Fuara katılan öğrenci Sayısı 25.706

Kanal B Öğle Kuşağı 
Canlı Yayın

Program Sayısı 14

Konuk Sayısı 31

Kanal B Günce Programı
Yayın Sayısı 4

Konuk Sayısı 5

Doğru Seçim Programı
Yayın Sayısı 65x2 yayın= 130

Konuk Sayısı 190

Sosyal Medya

Facebook-Instagram

Toplam erişilen kişi sayısı 260.089

Etkileşime geçilen kişi sayısı 50.624

Google Adwords
Reklamların gösterim sayısı (kişi) 6.055.212

Etkileşime geçilen kişi sayısı 45.860

universitetercihleri.com aracılığı ile etkileşime geçilen ziyaretçi sayısı 125.000

Mail yolu ile bilgilendirme 134

Rehberlik araştırma merkezi işbirliği 46

Dış mecra reklam çalışması köprü alınlık sayısı 6

Tanıtım Günleri sırasında gazete reklam çalışması 5

Web sayfamızın bu tarihlerde ziyaret edilme sayısı 250.000
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Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde 6 gün süren 
turnuvanın açılış töreni Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Törene, Başkent Üniversitesi Kurucusu 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye 

Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu 

Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu, Başkent 

Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, 

federasyon temsilcileri, öğretim üyeleri 

ve sporcular katıldı. Açılış töreninde 

kürsüye ilk olarak BEDAM Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı çıkarak, Türkiye 

Satranç A Milli Takımı’nın 2017 Dünya 

Satranç Takımlar Şampiyonası’nda 

beşinci olarak Türk satranç tarihinin en 

büyük başarısını elde ettiğini hatırlatıp 

Başkent Üniversitesi olarak daima 

ilkleri gerçekleştirdiklerini belirterek, 

Ankara’da Başkent Üniversitesi’nin 

destekleriyle gerçekleşecek ikinci 

uluslararası turnuvanın en iyi ve en 

başarılı uluslararası turnuva olacağını 

vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim 

Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu 

ise konuşmasında; “Ülkemizin en 

saygın eğitim kurumlarından Başkent 

Üniversitesi ile diğer üniversitelerimize 

örnek teşkil edecek bir işbirliğine 

imza attık. Başkentimize ve Türk 

satrancına yeni bir uluslararası turnuva 

kazandırılması yönünde sunulan 

katkı ve satranç sporuna verdiği 

değerli destek için Rektörümüze ve 

tüm Başkent Üniversitesi yönetimine 

teşekkür ediyorum” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal konuşmasında Başkent 

Üniversitesi olarak satranç gibi çok 

önemli sportif başarılara imza atılan 

bir spor branşı ile ilgili faaliyetler 

yürütülmesini çok önemsediklerini 

belirterek sporculara başarılar diledi. 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal ise ülkeye katkısı 

olan her organizasyonu desteklemeyi 

sürdüreceklerini belirterek, sporculara 

“Hedef; dünyanın en tepesi” diye 

seslendi. Açılış töreninde Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. 

Mehmet Haberal ve Türkiye Satranç 

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 

Nilüfer Çınar Çorlulu temsili satranç 

tahtasında karşılıklı ilk hamleleri 

yaparak turnuvayı başlattılar. Turnuva, 

Türkiye Satranç Federasyonu’nun resmi 

internet sitesi üzerinden de canlı olarak 

yayınlandı. Canlı yayına da dünyada 

satrancın en çok izlendiği 4 internet 

sitesi yer verdi.

2. Uluslararası
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Açık Satranç 
Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu ile Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
(BEDAM) 30 Haziran-06 Temmuz tarihlerinde Bağlıca Kampüsü’nde düzenlenen 2. Uluslararası 
Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası’na 3 kategoriden 7’den 70’e 800’ü aşkın sporcu kayıt 
yaptırdı. Turnuvada 15 farklı ülkeden 60 yabancı sporcu da dikkat çekti.

Spora ve sporcuya verdiği destek ile her zaman 
ön plana çıkan Başkent Üniversitesi Türkiye’de 

bir üniversitenin ev sahipliğinde ilk kez 
geçen yıl başlayan Uluslararası Açık Satranç 
Turnuvası’nın ikincisinin ev sahipliğini yaptı. 
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Başkent Üniversitesi 
Uluslararası Açık Satranç 
Turnuvası, 6 Temmuz 2017 
tarihinde Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nde 
düzenlenen ödül töreninin 
ardından tamamlandı.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 

Salonu’ndaki ödül töreni; Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. 

Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Türkiye 

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 

Tulay, MEB Müşteşar Yardımcısı-

TSF Asbaşkanı Dr. Muammer Yıldız, 

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 

Haznedaroğlu, WIM Nilüfer Çınar 

Çorlulu, Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

(BEDAM) Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı, 

öğretim üyeleri, sporcular, veliler 

ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 

gerçekleşti. Başkent Üniversitesi Açık 

Satranç Turnuvası’nın bir satranç 

turnuvasının çok daha ötesinde bir 

organizasyon olduğunu belirten TSF 

Başkanı Gülkız Tulay, hem sporcu 

kalitesiyle hem de düzenlenen 

etkinlikleri ile Türk satrancı açısından 

fark yaratan ve marka haline gelen 

bir faaliyet olduğunu ifade etti. 

Tulay; “Federasyon olarak çok 

çalışıyoruz. Ancak başarımızın asıl 

mimari kuşkusuz sporcularımız ve 

onların kıymetli aileleri. Başkent 

Üniversitesi gibi önemli kurumlarla yol 

aldığımız sürece Türk satrancı olarak 

kalkınmaya devam edeceğiz” dedi. 

TSF Yönetimine teşekkür eden ve 

işbirliklerinin uzun yıllar devam etmesi 

dileklerini ileten Prof. Dr. Mehmet 

Haberal ise; “Dünya Takımlar Satranç 

Şampiyonası’nda beşinci olan A Milli 

Tamımızdan önümüzdeki yıl birincilik 

bekliyorum” dedi. Konuşmaların 

ardından heyecanla beklenen an 

geldi ve kategorilerinde dereceye 

giren sporculara ödülleri verildi. 

A,B,C kategorilerinde derece elde 

eden sporculara toplam 50 bin TL 

değerindeki nakdi ödülleri de verildi.

9 yaşındaki sporcu Bora Yarar’ın; B 

kategorisinde yer alan 330 sporcunun 

arasında ikinci, 16 yaş altında ve 12 

yaş altında birinci olması turnuvanın 

en güzel anısı olarak kalabilecek 

nitelikteydi.  ■

Başkent Üniversitesi Uluslararası 
Açık Satranç Turnuvası’nın ödül 
töreni pasta kesimiyle sona erdi.

Milli Takım Başkent’te Kampta
Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsü Ağustos ayında Satranç 
Milli Takım oyuncularının kampına ev sahipliği yaptı. 6 gün 
süren kampa 180 milli sporcu ve aileleri ile birlikte antrenörlerle 
federasyon görevlileri katıldı. Katılımcılara kamp boyunca 
Başkent Üniversitesi kampüs alanında bulunan yurtlarda 
konaklamanın yanı sıra üniversitenin yemek, ulaşım, sosyal 
imkanlar dahil her türlü hizmet sunuldu.

Turnuva için hazırlanan 
salonlarda A, B ve C 
kategorilerinde düzenlenen 
karşılaşmalara ilgi yoğundu.

 Büyük ustaların da yarıştığı 

müsabakalar heyecanlı 

karşılaşmalara sahne oldu. Oyundan 

çıkan sporcular girişe konulan anı 

defterini de imzalayarak, Başkent 

Üniversitesi’ne teşekkür ettiler. 

Turnuva boyunca karşılaşmalarda 

beyin fırtınası sürerken Başkent 

Üniversitesi kampüsü içinde 

düzenlenen sosyal etkinlikler 

de sporcuların motivasyonlarını 

artırdı. Başkent Üniversitesi’nin 

tüm tesisleri, sporcular ve aileleri 

için 24 saat açık tutularak her türlü 

ihtiyaçları karşılandı. Sporcular ve 

aileleri turnuva boyunca 4 milyon 

500 bin ağacın yetiştiği Başkent 

Üniversitesi’nin yeşil kampüsünün 

de tadını çıkardı. Turnuva boyunca 

Başkent Üniversitesi günde ortalama 

1.000 kişiye ev sahipliği yaptı.
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Rotary Uyum Kamplarında her 
yıl dünyada yaklaşık 7.000 
civarında 16-18 yaşlarında genç 
bu programa katılarak dünyayı 
tanıma fırsatı bulmaktadır. 
Başkent Üniversitesinde 
düzenlenen kampta yurtdışına 
gidecek öğrenciler ve 
yurtdışından gelen öğrenciler 
üç gün boyunca hem 
yaşayacakları ülkeye, hem de 
programın kurallarına ilişkin 
eğitim aldı. Uyum kampında, 
öğrenciler gidecekleri ülkeler 
ile ilgili bilgi aldı. Yurt dışından 
gelen öğrencilere ise Türkiye 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

2430. Bölge Guvernörü Serdar Ünlü 

uyum kampına destek olan Başkent 

Üniversitesi’ne teşekkür ederek;  

“Gençliğe ve bu ülkenin tanıtımına 

destek olan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 

bulunduğu Başkent Üniversitesi’nde 

biz bu kampı mükemmel yaparız diye 

düşünmüştük ve bununda meyvesini 

yiyoruz. Mükemmel bir ev sahipliği 

ile muhteşem bir üniversitede bu 

organizasyonu gerçekleştiriyoruz” 

dedi. Uyum Kampı’nın detayları 

hakkında da bilgi veren 2430. Bölge 

Guvernörü Serdar Ünlü; “Gençlik 

Değişim Programı, Rotary’nin hayat 

boyu süren dostluklar kurdurtan ve 

uluslararası anlayışı geliştiren çok 

popüler programlarından biridir. Bu 

program ilk olarak Fransa’nın Nice 

Rotary Kulübü tarafından 1927 yılında 

başlatıldı. Avrupa’daki Gençlik Değişim 

Programı, II. Dünya savaşına kadar 

devam etti ve savaştan sonra 1946 

yılında tekrar başlatıldı.1939 yılında 

Kaliforniya ile Latin Amerika arasında 

çok geniş bir gençlik değişimini 

kapsayan program oluştu. O günden 

beri ise, bu program dünyanın her 

bir yanını sardı ve genişledi. Son 

yıllarda 7.000’den fazla sayıda genç 

insan, her yıl tekrarlanmakta olan bu 

gençlik değişim programına, Rotary 

Kulüpleri ve Bölgelerin sponsorluğunda 

katılmaktadırlar. Gençlik Değişim 

Programları’nın değeri sadece orta 

öğrenim yaşındaki gençlerin ilgisini 

çekmekle kalmıyor. Evinde misafir 

kalan ev sahibi ailelerce, sponsorluğu 

üstlenen kulüplerce, öğrencileri 

kabul eden okullarca ve tüm toplum 

tarafından hoş karşılanıyor ve takdir 

ediliyor. Gençlik Değişim Programı’na 

katılarak bir başka ülkede bir süre 

yaşayan gençler, oradaki gördüklerini, 

deneyimlerini, tanıdıkları kültür ve 

toplumun yaşam biçimini, dilini, aile 

yaşamını kendi okuluna döndüğünde 

sınıfındaki diğer arkadaşlarına da 

anlatıyor ve gördüklerini bildiklerini 

onlarla paylaşıyor. Gençlik Değişim 

Programı sayesinde genç insanlar 

ilginç fırsatlarla karşılaşmakta, 

zengin deneyimler edinmekte ve 

kendi ülkesinin dışında bir ülkeyi 

orada yaşayarak tanıma imkanı 

kazanmaktadırlar. Genel olarak değişim 

programına katılan öğrenciler, bir tam 

yıllık öğrenim dönemini yurt dışında bir 

başka ülkede geçirirler. Bazı kulüpler 

ve bölgeler ise birkaç hafta veya birkaç 

ay süren daha kısa dönemli süreler için 

öğrenci değişimi yaparlar. Uluslararası 

anlayış ve iyi niyet kavramının 

geliştirilmesi ve yayılması amacıyla 

yapılan bu faaliyetler tüm Rotary 

Kulüpleri için önemli, önerilen ve teşvik 

edilen bir programdır” dedi.

2430. Bölge Gençlik Değişim Programı 

Ana Komite Başkanı Tülin Çetin de 

programın amacına ilişkin açıklama 

yaptı. Çetin yaptığı açıklamada; “Bu 

program sadece katılımcı gençlerimize 

değil, ağırlayıcı ailelere, Rotaryenlere ve 

genelinde tüm topluma çeşitli faydalar 

sunmaktadır. Gençlik Değişim Programı 

ile öncelikli olarak gençler bir başka 

ülkenin yaşayış şeklini tüm açıklığı ile 

deneyimlemekte ve bu sayede dünya 

görüşleri geliştikçe, olgunlaşmakta ve 

yetkinleşme yolunda ilerlemektedir. 

Aynı zamanda ağırlayıcı aileler, kulüpler 

ve ilgili tüm kişiler farklı kültürden 

birisini tanımak ve uluslararası 

dostluklar kurarak zenginleşmektedir. 

Gençlik Değişim Programına aday 

gösterilen öğrencilerin ailelerinde 

Rotaryen olma şartı yoktur. 2 farklı 

şekilde faydalanılabilecek olan 

programda; uzun dönem öğrenci 1 

yıl boyunca eğitimine gittiği ülkede 

devam ederek tercihen 2 ya da 3 aile 

yanında kalmaktadır. Kısa dönem 

öğrenciler ise ortalama 2 haftalık yaz 

kamplarına katılabilir ya da aile yanında 

konaklamalı değişim programı ile 

birebir değişim yapabilir” dedi.

Başkent Üniversitesi’ndeki kamp 

eğitimleri bitiminde toplu fotoğraf 

çekiminin ardından Rotary üyeleri 

ve katılımcılar, Başkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampüs alanı içindeki 

Atatürk evini gezerek, hatıra defterini 

imzaladılar.  ■

Başkent’te
Rotary Uyum Kampı

Rotary Uluslararası Gençlik Değişim Programı’nın Uyum 
Kampı, bu yıl Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
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Başkent Üniversitesi
Abdurrahim Tuncak 
ATATÜRK MÜZESİ

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi, Spor Caddesi üzerindeki 

76 numaralı ev, Atatürk’ün İstanbul’da kiraladığı ilk evdir. 

Atatürk’ün evinin de içinde bulunduğu Akaretler’deki Sıra 

Evler, Osmanlı döneminin ilk toplu konut örneğidir. Sultan 

Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı’nda çalışan 

“Ağa”lar için 1875 yılında yapımına başlanmış olan Akaretler 

Sıra Evleri, 66 parsel üzerinde 133 konuttan oluşmaktadır. 

Atatürk’ün yaşam öyküsüyle iç içe girmiş bu tarihi evde, 

Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kızkardeşi Makbule 

(Atadan) Hanım, manevi oğlu Abdurrahim (Tuncak) Bey, 

Abdurrahim Bey’in “Ayşe Abla” diye andığı bakıcısı bayan, 

1912’den 1919’a kadar yaşamışlardır.  

Evin ikinci katında karşılıklı iki oda vardır; 

demir karyolalı bir yatak bulunan bu odaların 

birinde Atatürk, diğerinde kızkardeşi 

Makbule Hanım kalmıştır. Atatürk İstanbul’a 

geldiğinde,  duvarlarında haritalar asılı bu 

odada arkadaşlarıyla ülke ve dünya sorunlarını 

konuşmak için buluşur. Üçüncü kat, Zübeyde 

Hanım ile Abdurrahim Bey’in kaldığı yerdir. 1908 

doğumlu Abdurrahim Bey, sünnetinin bu katta 

yapıldığını hatırlamaktadır. Atatürk, Balkan ve 

Birinci Dünya Savaşları sırasında cephelerdedir. 

Atatürk’ün cephelerden ayrılıp İstanbul’a 

geldiğinde ailesiyle bu evde yaklaşık 317 gün 

kaldığı tahmin edilmektedir.   ■

10 Kasım 1990 
tarihinde, Başkent 
Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde hizmete 
giren Abdurrahim 
Tuncak Atatürk Müzesi, 
8 Kasım 1998 tarihinde 
Atatürk’ün Akaretlerde 
oturmuş olduğu evin 
birebir aynısı olarak inşa 
edilen yeni binasına 
taşındı. 

Atatürk’ün manevi 
oğlu Abdurrahim 
Tuncak’ın katkılarıyla 
oluşturulan 
müzede, Atatürk’ün 
fotoğraflarından 
oluşan bir kolleksiyon 
ve Atatürk’e ait 
giysiler de yer 
almaktadır.   
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Pivolka’nın Temmuz 2017 tarihli 

24. Sayısında Yayın Yönetmenleri 

Bahar Bahtiyar Saygan Sezin Aydoğ 

Gürkan “PİVOLKA, heyecanla 

okuyucusuyla kavuşmayı beklerken, 

yeni döneminde de “herkese ve 

herkesin anlayabileceği dilden bilim” 

anlayışından vazgeçmeyerek, sadece 

psikoloji alanında değil, felsefeden 

kimyaya, matematikten genetiğe, 

sanattan moleküler biyolojiye, 

iletişimden fiziğe bilim çatısı altındaki 

tüm alanlarda yazılar yayımlamayı 

amaçlamakta. Bu süreçte, her bir 

yazı yayımlanmadan önce iki uzman 

tarafından değerlendirilmekte, 

geribildirimler doğrultusunda yeniden 

gözden geçirilmekte ve sonrasında 

yayıma hazır hale gelmekte.

Ayçiçeği misali ışığa dönünce beslenir 

insan, bilimdir insanın ışığı, besin 

kaynağı… Doğayı ve insanı açıklayan 

bilim, sonsuz bir denizdir. “İnsanın 

varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar

bilgi ve tecrübemiz sınırsız denizlerde 

bir küçücük adadır sadece.” diyor 

John Stuart Mill. Pivolka da, sınırsız 

bilim denizinde küçük bilgi adalarına 

yolculuk yapıp, kendine bir şeyler 

katmak isteyen herkes için sandal 

işlevi görme hedefinde emin adımlarla 

ilerliyor.

Başkent Üniversitesi, Psikoloji 

Bölüm Başkanı Doğan Kökdemir 

Merhaba
PiVOLKA

ise Pivolka’nın bugünlere gelişini 

anlatırken; “2002 yılının Mayıs ayında, 

sonradan birleşen iki laboratuvarın 

(Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme 

Araştırmaları Laboratuvarı ve 

Davranış Araştırmaları Laboratuvarı) 

gönüllüleri, Pivolka’nın 0 (sıfır) 

numaralı tek sayfalık sayısını fotokopi 

ile çoğaltıp üniversite öğrencilerine ve 

akademisyenlere dağıttı. Sıfır numaralı 

bu tek sayfalık dergide aslında hiçbir 

şey yoktu ya da başka bir açıdan 

bakarsanız her şey vardı. Dergi, 

adını neden Pivolka olarak seçtiğini 

anlatırken Pİ sayısından, VOL-voks 

kolonisinden ve KA-radeliklerden 

bahsediyordu. Yaptığımız ilk 

toplantıları dün gibi hatırlıyorum; 

gerçekten büyük bir ideal vardı ve 

belki de her şeyi değiştirebileceğimize, 

özellikle bilimsel düşünmeyi hak ettiği 

yere getirmek için ciddi bir katkımız 

olacağına emin olarak yola çıkmıştık. 

Sonra keşfettiğimiz şey aslında daha 

eğlenceliydi. Bilimle uğraşmanın, 

bilim yapmanın, bilimi düşünmenin 

kendisi zaten yeterince büyük bir 

ödüldü. Dünyayı değiştirmek gibi bir 

amacımız olması gerekmez, bilimin 

kendisi o kadar büyük ve eğlenceli ki, 

isteseniz de istemeseniz de dünyanız 

değişiyor zaten. Bu açıdan Pivolka 

daha sıfırıncı sayısı ile bizi mutlu 

etmeyi başarmıştı.  Aradan 15 yıl geçti 

ve bugüne geldiğimizde  Pivolka, 

hedefleri açısından olmasa da teknik 

olarak eski Pivolka’lardan farklı. Çünkü 

Pivolka, artık fotokopi ile çoğaltılan, 

zaman zaman basılan zaman zaman 

ara verilen bir dergi statüsünden çıktı. 

Yılda 4 sayı olarak yayımlanacağını 

taahhüt eden Pivolka “Gerçek bir dergi 

oldu” diyor.  ■

Mayıs 2002’de yayın hayatına başlayan ve çok sayıda okuyucuya ulaşan 
PiVOLKA, yenilenen ekibiyle geri döndü. 

PİVOLKA  Dergisi internet adresi: www.elyadal.org/pivolka.htm

 “İnsanın varlığı sırla 
kuşatılmıştır. Bizim dar 
bilgi ve tecrübemiz 
sınırsız denizlerde bir 
küçücük adadır sadece.”
John Stuart Mill
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İz Bırakan 
Adımlar

41 Girişimci Kadının
 İlham Veren

Hikayeleri

Tanıtım Bülteninden

‘Girişimci kadınlardan girişimci kadınlara tavsiyeler’ 

başlığının altını İpek Kalemci Tüzün ve Bahar Araz 

Takay şöyle dolduruyorlar: “Kadınlardan kadınlara 

tavsiyeler olmalı belki… Kitabımızın sonsözünde 

de yer aldığı gibi kadının en büyük destekçisinin 

kadın olduğunun farkındalığıyla, yüreklerimizi 

ve vicdanlarımızı aklımızla bütünleştirebildiğimiz 

yaşamlarımızda birbirimize dokunalım.” 

Sesleri duyar gibiyiz;
“Bu mu girişimcilik?” 
“Bunu ben de yaparım.”

Doğrusu, okuyacağınız hikâyelerin bazıları size 

girişimcilik gibi gelmeyebilir. Girişimcilik, en azından, 

öğretilen şekliyle olağanüstü bir şeyler yapmak, 

dünyayı değiştirmek…

Peki küçük dünyamızı değiştirmek en büyük 

girişimcilik değil midir? Girişimcilik biraz da 

önüne çıkan engellere umursamadan yol almak 

ve çabalamak değil midir? Herkesin yapamadığını 

yapmak, cesaret etmek, vazgeçmemek ve o adımı 

atmak. İşte o adımı atmayı sağlayan ruha sahip 

olmak, bizim kadınların hepsinde var olan O ruh: 

Girişimcilik ruhu… Onları harekete geçiren ve her 

türlü zorluğa rağmen adım atıp o zorlu yolculuğa 

çıkmayı sağlayan ruh. Kendilerini dönüştürme 

yolculuğu ve bu yolculuğun kahramanlarının 

hikâyeleri aslında okuyacağınız. Bizim kurgumuzla 

şekillenen, “Girişimciliğin” nasıl da hayatlarını 

değiştirdiğinin hikâyesi satır aralarında gizli olan...  

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
İpek Kalemci Tüzün ve Doç. Dr. Bahar Araz 
Takay tarafından hazırlanarak Eylül 2016’da 
yayınlanan İz Bırakan Adımlar - 41 Girişimci 
Kadının İlham Veren Hikayeleri’nde 
Ankara ve çevresinde yer alan 41 kadının 
girişimcilik hikâyeleri anlatılıyor. 

Kitapta birbirinden farklı kadınlar var. Bu 

kadınları girişimcilik ortak paydasında 

buluşturan temel motivasyon nedir? Hikayeleri 

anlatılan girişimci kadınların karşılaştıkları 

zorluklar neler? İz Bırakan Adımlar - 41 Girişimci 

Kadının İlham Veren Hikayeleri kitabının kadın 

yazarları tüm bu soruları ve kitabın yazılış 

öyküsünü anlatırken çalışmanın tohumlarının 

nasıl atıldığını anlatarak başladılar.

İpek Kalemci Tüzün
Araştırmanın tohumu derin sohbetlerimizden 

birinde ortaya çıktı. Türkiye de kadınlar, sosyal 

kimlikleri, tanımlanmış rolleri ve yaşamlar 

üzerinde etkilerini tartışırken, kadınların pek çok 

rol üstlenerek aynı zamanda başarılı girişimciler 

olabildiğini de tartışıyorduk. Kim bu kadınlar, 

neler yaşıyorlar? Nasıl zorluklar yaşıyorlar ve 

neye ihtiyaçları var? Onlar için neler yapılabilir? 

diye düşünürken fikrimizi girişimcilik konusunda 

uzman ve alanda danışmanlık yapan Ufuk 

Batum ile paylaştık. Bu fikir bir araştırma 

projesine dönüştü ve Ankara Kalkınma Ajansı 

tarafından desteklendi.  Bir buçuk sene süren 

araştırmada Ankara merkez ve çevre illerde 

görüştüğümüz girişimci kadınlarla derinlemesine 

mülakat yaparak elde ettiğimiz veriler ve 

odak grupla gerçekleştirdiğimiz çalıştay 

sonrasında hazırlanan rapor “Ankara’da Kadın 

Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” olarak 

yayınlandı. Kitap fikri ise girişimci kadınlarla 

görüşmelerimiz esnasında oluştu. İşin akademik 

kısmını gerçekleştirmiştik ama sosyal yönü 

eksik kalmıştı… Görüşmelerden çok etkileniyor 

ve her bir görüşmeden farklı duygularla 

ayrılıyorduk. Öyle anılar ve hikâyeler paylaştılar 

ki bizimle… Kadınların bizde bıraktıkları etkileri 

ve paylaşımlarını diğer kadınlarla da paylaşmak 

istedik. İşte bu sebeple ve girşimci kadınlarımızı 

bize göre tanımlayan isimlerle hikâyelerini 

yazdık.

Bahar Araz Takay 
Çalışmamızda ortaya çıkan en temel 

unsur sosyo-ekonomik ve kültürel 

farklılıklardan bağımsız olarak 

kadınların içsel motivasyon unsurlarını 

öne çıkarmaları oldu. Aile geçimine 

katkı ya da para kazanma gibi dışsal 

motivasyon unsurlarını da ifade ettiler 

ancak, gerek Ankara merkez gerekse 

de çevrede girişimci kadınların temel 

motivasyonları  “başarma isteği” ve 

“bağımsız olmak” olarak karşımıza 

çıktı… Tartışılması ve düşünülmesi 

gereken bir sonuç... Bu kitaba konu 

olan kadınlara “bizim kadınlarımız” 

demiştik. Bizim kadınlarımızın en temel 

sıkıntısı toplumsal olarak tanımlanmış 

rollerden kaynaklanıyor. Yüzlerce 

kişiye danışmanlık veren bir işletme 

sahibi girişimci kadınla, çevrede 

el emeğiyle hizmet veren kadının 

aynı zorluğu taşıması, toplumsal bir 

dönüşümün gerekliliğinin de altını 

çiziyor. Poizitif ayrımcılığı oluşturacak 

sosyal politikalardan ziyade kadının 

toplumdaki rolü ve sosyal statüsüne 

ilişkin konumlandırmayı erkeklerin 

zihinlerinde oluşturmanın önemli 

olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki 

toplumsal gelişim, daha fazla kadın 

girişimci ve yaratacakları çarpan etkisi 

hem bölgesel gelişime hem de ulusal 

gelişime katkı sağlayacaktır. Yazdığımız 

kitabın da bu bağlamda fayda 

yaratması bizim için büyük mutluluk 

olur.   ■
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AÇKAR’IN
SÜT DÜNYASI

Açkar Süt Ürünleri Satış Mağazaları
• Opet Benzilik Market: Eskişehir Yolu Başkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampusu Girişi

• Bahçelievler (1. Cad.): Taşkent Cad. No. 77/A Bahçelievler, 

Ankara

• Bahçelievler (3. Cad.): Azerbaycan Cad. No. 71/A 

Bahçelievler, Ankara

• Kazan Fabrika: Atatürk Mah. İstiklal Cad. 27/1 

Kahramankazan, Ankara

• Berrin Özbey Mehmet Polat Ortaklığı: Konut-2 Atapark İçi   

Çayyolu, Ankara

• BVS Grup Gıda: Yaşamkent Mah. 3158. Cad. No:32/C-14 

Çankaya, Ankara

• Barış Özbey Doğal Çiflik Ürünleri: Ferit Recai Ertuğrul Cad.  

No:2 Oran, Ankara

• 2M Ziraat Gıda: Mutlukent Mah.1926.Sok.No: 1/1 Cayyolu, 

Ankara

• Anatolia Tarım: Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah.27410 Sok.

Villavilla 2.Etap No: 8 Çayyolu, Ankara 

• Isırgan Doğal Ürünler: Yıldızevler Mah.Hollanda Cad.54 

Çankaya, Ankara               

• Mısır Çarşısı: Selanik Cad.10/C Kızılay, Ankara

• Mevlüt Hakan Tivmaş Satış Noktası: Hollanda Cad.No : 37/17 

Çankaya, Ankara

• Zetay Tarım: Yeni Foca Sok.No:2 G.O.P., Ankara

• Ziraat Gıda: Yıldızevler Mah.Rabindranath Tagore Cad. 

Ulusoy Apt. No:6/B Çankaya, Ankara

• Ekmekçi Mandıra: Kentkoop 5.Cad. 1859.Sk. Çınar Sitesi 

No:6b/C Batıkent, Ankara

• Kosmos Gıda Konutkent 1: Konutkent Mah.2965. Cad.Konut 1 

Çarşısı No:4 Çankaya, Ankara

• Kosmos Gıda Türkkonut: Dodurga Mah. 3441. Sokak 

Güzeltepe Sitesi 7.Blok Zemin Kat No:3 Çankaya, Ankara

• Mutlu Mandıra: 461. Sokak No:1/1 Karapürçek Semt Hali 

Karapürçek, Altındağ, Ankara

Modern tesislerde;
DOĞAL, KATKISIZ,
hijyen koşullarına uygun, 
İnsan sağlığına yararlı, 
standart kalitede ürünler 
Müşteri beklenti ve isteklerine eksiksiz
cevap verme ilkesiyle
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
AÇKAR’IN SÜT DÜNYASINDA
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Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş reçetelerini 

gün yüzüne çıkartmak için Başkent Üniversitesi Türk 

Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMAR) 

bünyesinde Thermopolium Gastronomi Akademisi (TGA) 

açıldı. Deniz Orhun, “Türk mutfağı şifa üzerine kurulmuş bir 

mutfak. İnsan bedenine saygı gösteren bir kültürümüz var. 

Yaşam şartlarımızdan dolayı değişikliklere uğramış ama bunu 

canlandırabiliriz” diyor.

“Hayat böyle mi geçecek?”
Ziraat Mühendisliği okudum, arkasından London College’da 

işletme mastırı yaptım. Pek çok uluslararası firmada üst 

düzey pozisyonlarda çalıştım. Tabiat itibariyle üretmeyi 

seven ve çalışkan biriyim. Her şey her zaman çok iyi değil, 

inişler çıkışlar ve karar almanız gereken dönemler,  yön 

değiştirmeniz gereken dönemeçler oluyor. Ancak kendi işini 

yapmak gibi bir dürtüyle insan kendine soruyor: “Hayat böyle 

mi geçecek?” İki adım ileri sıçramak için bir adım geri atmam 

gerektiği bir zamanda kararımı verdim ve önce ailemi ve 

eşimi ikna ettim. Türkiye’de o dönemde Bolu-Mengen dışında 

kadınların gidebileceği bir okul yoktu. Amerika’da bu işlerin 

Harvard’ı diyebileceğimiz Kendall College’a kaydoldum, 

temel aşçılık eğitimini aldıktan sonra pastacılık ve fırıncılık 

okumaya başladım. Eğitimi bitirip Türkiye’ye dönmeye 

hazırlandığım sıralar bir iş teklifi aldım. Bir müddet daha 

Amerika’da çalışıp sonrasında yurda döndüm.

“Yediklerimiz davranışımız olur”
Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal 

2003 yılında Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi TÜMAR’ı açmıştı. Bu merkezde araştırmalar yapılmış, 

el yazmaları çevrilmiş. Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, 

Anadolu mutfağı ayrımları yapılmış. Kaybolan reçeteler 

ortaya çıkartılmaya başlamış. Çalışmalar geliştikçe modern 

bir mutfağa geçilmeye karar verilmiş. Ben de bu ailenin 

bir parçası oldum. Thermopolium Gastronomi Akademisi 

TGA, eski dönemde kullanılan gıdaları sofralarımıza sağlıklı 

ve lezzetli reçeteler olarak getirecek. Başkent Üniversitesi 

sağlık ve bilim üzerine kurulmuş bir yapıya sahip. Burası 

bilimin merkezi olduğu için gastronominin bilimsel açıdan 

incelenmesi bizim için önemli. Yediğimiz gıda malzemelerini 

tanımamız gerekiyor. Yediğimiz şeyin bize nasıl enerji 

verdiğinin yanı sıra yediklerimizin bizi nasıl etkilediği de 

araştırılıyor. Ben bu konuda hep şöyle derim; yediklerimiz 

davranışımız olur. İşte bunun nasıl olduğu ortaya konulmaya 

çalışılacak. Şefler pişirdikleri yemeklerin insan sağlığına 

ne gibi etkileri olacağını bilecek. Biz burada mutfağın 

hem bilimsel hem de kültürel yönünü ön plana çıkarmak 

istiyoruz. Önemli olan yemeğin fiziğini ve kimyasını bilerek, 

onu çok iyi bir şekilde sunmak. Başkent Üniversitesi’nde 

yemek kültürümüzü uluslararası ortamda tanıtabileceğimiz, 

öğrencilerimizi yetiştirebileceğimiz bir mutfak açıldı. 

Ankaralıların yemek yapma sanatına ve yemek yeme zevkine 

yeni tatlar katmaya devam edeceğiz.

“Tarifleri okuyabilmek için Osmanlıca 
öğrendim”
Uzun yıllardır bilinmedik ya da unutulmuş kaynaklarımız 

üzerine çalışıyorum. Benim anne tarafından büyüklerim 

Osmanlı saray mutfağında yer almışlar. Kendi el 

yazmalarıyla olan tariflerin olduğu aile defterinde değişik 

tarifler gördüm. Bu tarifleri okuyabilmek adına Osmanlıca 

öğrendim. Eski tariflere baktığımda gördüm ki, ilginç 

ama bir o kadar da işi pratikleştiren tarifler var. Mesela eti 

taze erik ve kayısıyla pişirirlermiş. Bu meyvelerdeki asitite 

etin yumuşak olmasını sağladığı için etin pişme süresini 

kısaltıyor. Bu da enerji tasarrufu sağlanıyor. Sadece pişirme 

ve lezzet olarak değil geçmişe bakıldığında mutfak kültürü 

üzerine çok farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz. Tarihteki her 

şeye özümseyerek, nedenini araştırılarak bakıldığında 

birçoğu bize yol gösteriyor. Hipokrat bize bazı ipuçları 

veriyor;“Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” 

diyor.  Türk mutfağı insan bedenine saygı gösteren ve şifa 

üzerine kurulmuş bir mutfak. Bu anlamda çok geniş bir 

kültürümüz var. Zaman içerisinde yaşam şartlarımızdan 

dolayı değişikliklere uğramış. Bizim amacımız bu kaynaklara 

ulaşıp onları yeniden canlandırmak ve modernize etmek. 

Mesela bir Meksika yemeği olan Tako’yu tarhana cipsle 

birleştirdim. Meksikalı bir aşçı da çok beğendi. Böylece 

ben onların kültürünü etkiledim. Tarhana cipsi yapan bir 

işletmeye Meksika’ya bunu satması için bir kapı açtım.    ■

Şef Deniz Orhun: 
“Hollywood starlarından ABD Başkanı’na kadar pek çok 
kişiye pasta yaptım. Obama’nın 49. yaş günü pastasını 
yaptım. Sipariş geldi, gelen insanların kılık kıyafet hal ve 
tavırlarından çok önemli biri olduğunu anlıyorsunuz tabii 
ama kim olduğunu söylemiyorlar başta. Benden limon 
kremalı, yaban mersinli ve vanilyalı mütevazı bir şey istendi. 
Pasta hazırlayıp bitirdiğimde üzerine “HAPPY BIRTHDAY 
MR. PRESIDENT” yazdırdıklarında kime pasta yaptığımı 
anladım.”

Yediklerimiz
Davranışımız
Olur
Dünyaca ünlü isimlere yemekler 
hazırlayan, yemek programı sunuculuğu - 
yapımcılığı yapan ve insanların yediklerinin 
davranışlarını şekillendirdiğine inanan Şef 
Deniz Orhun, Başkent Üniversitesi’nde 
Türk mutfağını geliştirmek ve gastronomi 
üzerine kurslar düzenlemek amacıyla 
kurulan Türk Mutfak Kültürü Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’ne (TÜMAR) bağlı 
Thermopolium Gastronomi Akademisi’nin 
Master Şef olarak çalışmaya başladı. 
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Sessiz Terapi filmi bunun son örneği. 

Yönetmenliğini Tolga Toga’nın 

yaptığı ve senaryosunu Süleyman 

Mercan’ın yazdığı psikolojik gerilim 

türündeki filmin Ekim ayında vizyona 

girmesini planlıyoruz. Ama öncesinde 

Rotterdam’da film festivaline katılacak. 

Kadına karşı şiddet, çocuk istismarı 

ve psikolojik sorunlara değinen filmin 

oyuncu kadrosunda ise Rıza Akın, 

Dilek Serbest, Ercüment Fidan, Kaan 

Yılmaz, Berke Üzre, Bulut Köpük ve 

Asuman Bora gibi isimler yer alıyor. 

Set ekibinin çoğunluğunu ise mezunu 

olduğum Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencileri oluşturdu. Işıktan 

sese, kameradan kostüme, devamlılığa 

kadar birçok görevde yer aldılar. 

Mezuniyet sonrası halen fakültemle 

iş birliği halinde çalışabilmek ve 

lisans eğitimi alan İletişim Fakültesi 

öğrencilerine yer aldığım projelerde 

uygulama imkanı sağlayabilmek 

beni çok mutlu ediyor. Ben öğrenci 

iken Kanal B televizyonunda staj 

yaptım ve orada çok şey öğrendim. 

Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencilerinin Kanal B 

gibi bir uygulama imkanları var. 

Bizler de mezun öğrencileri olarak 

içinde olduğumuz projelerde bu 

arkadaşlarımıza görevler vererek 

onların teorik bilgilerinin uygulamada 

pekişmesine yardımcı olmaya 

çalışıyoruz” dedi.  ■

Şimdiye kadar birçok proje gerçekleştiren Sarıyıldız bu yaz Ankara’da 

çekimleri tamamlanan “Sessiz Terapi” isimli filmde İletişim Fakültesi 

öğrencilerine de çeşitli görevler vererek öğrencilerin yaz aylarında uygulama 

yapabilmelerine olanak sağladı. 

Uygulayıcı yapımcı Serhat Sarıyıldız yakın zamanda izleyicisi ile buluşacak 

olan film ve filmin öğrenci ekibi ile ilgili olarak; “Bizler öğrenci iken 

Ankara’da çok fazla film çekilmezdi. Halen de Ankara film çekimi konusunda 

biraz kısıtlı. Ankara’da dizi ve sinema sektörü çok güçlü değil. Bunu 

canlandırmak istiyoruz. Çünkü İstanbul’da çeşitli dizi ya da sinema setlerine 

gittiğiniz zaman ağırlıklı olarak Ankaralılar çalışırlar. Oyunculara, teknik 

ekibe baktığınızda alt yapılarının hep Ankara olduğunu görürsünüz. Ne yazık 

ki buna rağmen Ankara’da bu sektör ilerlemiyor. Ama biz Ankaralı 

yapımcı ve yönetmenler olarak Başkentimizde bu sektörün canlı 

tutulması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla da yılmadan 

Ankara’da film çekmeye devam ediyoruz.

Başkentli Öğrenciler 
“Sessiz Terapi” 
Filminin Kamera 
Arkasında
Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Serhat 
Sarıyıldız, profesyonel sinema sektöründeki çalışmalarında Başkent Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öğrencilerini de unutmuyor
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Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencileri yoğun 
dersler ve çalışmalarından 
artırdıkları zamanla başarılı bir 
tiyatro temsiline imza attılar. 
Aziz Nesin’in öykülerinden 
oyunlaştırılarak sahneye konan 
“Hoşgeldin Azizim” 17 kişilik 
geniş kadrosuyla izleyenlerin 
beğenisini kazandı.

Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğunun 

aylar süren provalarının sonunda   

22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Çankaya 

Serhat Kılıç Sahnesi’nde sergiledikleri 

oyunu Tanzer Hacıraifoğlu yönetti. 

Heyecan ve tiyatro yapma keyfini 

yaşayan topluluk üyelerinin en büyük 

başarısı taşıdıkları duyguları salondaki 

izleyicilere de yansıtabilmeleriydi. 

Oyun sonunda seyircilerinin ayakta 

alkışladığı Başkent Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu 

oyuncularını sevindiren bir diğer 

gelişme de Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun 

yaptığı konuşmaydı. Yönetmen ve 

oyuncaları tek tek kutlayan  Prof. Dr. 

Haldun Müderrisoğlu “Bu tür sosyal 

aktiviteler fakültemize olan aidiyet 

duygusunun pekişmesine, ne kadar 

güçlü, köklü bir kurumda çalışmakta 

olduğumuzun farkına varmamıza vesile 

olmaktadır. Bizlere bu ortamı sağlayan 

Üniversitemizin kurucusu ve  Yönetim 

Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal başta olmak üzere bütün 

yöneticilerimize minnettarız” dedi. 

Oyunun yönetmenliğini üstlenen 

Tanzer Hacıraifoğlu ise; “Tiyatro 

oyunlarının her biri seyircisine farklı 

bir hikaye anlatır ve farklı karakterlerle 

birlikte değişik yaşantılar sunarak 

empati kurma olanağı sağlar. 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tiyatro Topluluğu ile birlikte iyinin 

kötüyle, doğrunun yanlışla, dürüstün 

düzenbazla hesaplaşmasını en akıcı ve 

en nükteli şekilde anlatan Aziz Nesin’in 

günümüzde önemini yitirmeyen 

öykülerini seyircilerin beğenisine 

sunduk” dedi.   ■

Tıp Fakültesi Öğrencilerinden 
“Hoşgeldin Azizim”

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu: “Bu tür sosyal 
aktiviteler fakültemize olan aidiyet duygusunun 
pekişmesine, ne kadar güçlü, köklü bir kurumda 
çalışmakta olduğumuzun farkına varmamıza 
vesile olmaktadır. 

Başkent Üniversitesi’nin sanata 
desteği sürüyor. Başkent 
Üniversitesi’nin destek verdiği 
Gençliğin Gözünden “Tek 
Vatan” temalı 10. Türkiye 
Liselerarası Kısa Film yarışması 
sonuçlandı.

Ankara Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından Milli Eğitim Bakanlığının 

onayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sinema Genel Müdürlüğü, TRT 

Kurumu, Özel Arı Okulları ve Başkent 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

destekleri ile düzenlenen Gençliğin 

Gözünden “Tek Vatan” temalı 

10. Türkiye Liselerarası Kısa Film 

yarışması ödül töreni, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel 

Müdürlüğü Prof. Dr. Ali Fuat Başgil 

Konferans Salonu’nda TRT Parlamento 

Haberleri Müdürü ve spikeri Erkan 

Tarhan’ın sunumuyla gerçekleştirildi. 

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sinema Genel Müdür Yardımcısı 

Selçuk Yavuzkanat, Sinema Genel 

Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan, 

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel, 

Şube Müdürü İbrahim Alıcıoğlu, okul 

müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, 

davetliler ve jüri üyeleri katıldı.

Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde 

bulunan tüm resmi ve özel örgün 

ortaöğretim kurumlarında 2016–2017 

eğitim-öğretim yılında öğrenim 

gören bütün öğrencilere açık olarak 

gerçekleştirilen yarışmada 10 film, 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 

öğretim üyeleri ve çalışanlarının 

da yer aldığı jüri tarafından 

ödüllendirilmeye değer bulundu. 

Ödüle layık görülen 10 film arasında 

yapılan değerlendirme sonucunda 

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 

“Künye” isimli film rakiplerini geride 

bırakarak jüri tarafından en iyi film 

seçildi. Senaryosunu Aydın Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf 

öğrencisi Kazım Melih Demiray’ın 

yazdığı, yönetmenliğini 11.sınıf 

öğrencisi Ataberk Fidan’ın, danışman 

öğretmenliğini Seyfi Altındiş’in yaptığı 

“Künye” adlı film; askerlik yaptığı 

dönemde arkadaşlarının tamamını 

çatışmada kaybetmiş ve bunun üzerine 

büyük bir travma yaşamaya başlayarak 

askerliği bittiği halde kendisini hala 

asker zanneden bir adamın trajik 

öyküsünü konu alıyor.  Yarışmada 

dereceye giren genç yönetmenler 

derece plaketlerinin yanı sıra kamera 

ile ödüllendirildiler.  ■

Başkent’ten Liseli Genç 
Yönetmenlere Destek
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Sanat, spor, bireysel gelişim 
ve eğlence içerikli eğitimlerin 
verildiği Başkent Üniversitesi 
Yaz Okulunda bu yıl da farklı 
hobiler, eğitici ve öğretici derslerle 
çocukların mutluluğu ön planda 
tutuldu.

Başkent Üniversitesi Bağlıca 

Kampüsü’nün zenginlikleriyle iç içe 

yaşanılacak şekilde koordine edilen 

eğitimde ayrıca Başkent Üniversitesi 

bünyesindeki Patalya Lakeside Resort 

Otelde yüzme aktiviteleri, Başkent 

Üniversitesi Seramik Atölyesinde 

seramik dersleri, Spor Salonunda 

sportif etkinlikler, Satranç sınıfında Akıl 

Oyunları ve Satranç çalışmaları yapıldı. 

05-15 yaş aralığında tüm çocukların 

katılımına açık olan programla ilgili 

olarak Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı; 

“Başkent Üniversitesi olarak eğitimin 

çocukluktan itibaren başladığına olan 

inancımızla çocuklarımızı hem eğitim 

hem de sosyal alanda geliştirmek için 

düzenli olarak yapmış olduğumuz yaz 

okulu programlarımızdan birini daha 

tamamladık. Yaz okulu programımız 

çerçevesinde aktivitelerle yeni 

beceriler kazanan öğrencilerimiz 

eğlenirken öğreniyorlar. Her yaş 

grubuna uygun yaklaşım özellikleriyle 

hazırlanan programlarımızda çocuklar 

ayrıca açık alanda eğlenceli aktivite 

yapma şansı elde ederken tüm 

programların geneline bakıldığında 

çocuklarımız karar verme, birlikte 

hareket edebilme ve liderlik özelliklerini 

geliştirebilmektedir” dedi.   ■

Yaz Okulu
Başkent’te
Başkent Üniversitesi yaz 
mevsiminde çocuk 
cıvıltılarıyla şenlendi.

Derginin Genel Koordinatörü 

ve Başkent Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş 

“Başkentliyiz 2017” sayısı için; “Dergiyi 

yayınlamamızda birincil amacımız 

Başkent Ailesinin aidiyet duygusuna 

katkıda bulunmak; içerik ve tasarımıyla 

ilgi çeken, bilgi veren, mezunları 

arasında koordinasyon sağlarken, 

Üniversitemizde eğitim almayı 

arzulayanlara yön gösteren, rehberlik 

eden bir dergi olsun istedik. Henüz 

ikinci sayımızı yayınlamış olmamıza 

karşın benzer temalarla yayınlanan 

dergiler tarafından örnek alınmamız 

mutluluk veriyor.” Derginin içeriğinde 

yer alan Başkent Üniversitesi mezunu 

arkadaşlarımızla yapılan röportajlar 

ve paylaşımlar Başkent ailesindeki 

aidiyet duygusunu arttırıyor. Mezun 

arkadaşlarımızın tecrübelerinin yer 

aldığı bu röportajlar her yıl aday 

öğrencilerimize de seçmek istedikleri 

bölümler hakkında bilgi vermeye 

yardımcı oluyor. Başkentliyiz 2017 

sayısına basılı olarak ücretsiz sahip 

olunabildiği gibi dijital ortamda 

da Başkent Üniversitesi Web 

sayfası üzerinden okuyucularına 

ulaşabilmektedir” dedi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni 

ve Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan 

Yağcı ise; “Kariyer Yönlendirme 

Merkezi Koordinatörlüğü ve İletişim 

Fakültesi işbirliği ile yayına hazırlanan 

Başkentliyiz dergisiyle Başkent 

Üniversitesi’nin geçmişinde gururla 

yer almış aile üyelerimizle birlikte 

geleceğe bir not düşme gayreti 

içindeyiz. Başkentliyiz mezun dergisi 

eski ve yeni mezunlar arasında 

bir köprü görevi görmektedir. Bu 

yayının hazırlanmasında katkı ve 

desteklerinden dolayı Başkent 

Üniversitesi Rektörlüğüne ve 

paylaşımda bulunan değerli 

mezunlarımıza teşekkür ediyoruz” 

dedi.  ■

“Başkentliyiz 2017” Yayınlandı
Başkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi işbirliği ile 
yılda bir kez yayınlanan “Başkentliyiz 2017” mezun dergisi yayınlandı. Sadece mezunlara yönelik 
yayın olmasının dışında üniversite tercihi yapacak adaylara ve ailelerle de bir referans olma özelliği 
taşıyan “Başkentliyiz” mezun dergisi içerik ve tasarımı ile beğeni topladı.
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Kuruluş amacı “kalite” olan ve 
kurulduğu günden bu yana bu 
amacından ödün vermeyen;  
11 fakülte, 6 meslek yüksek okulu, 
7 enstitü, 1 devlet konservatuarı ile 
en çok tercih edilen yüksek öğretim 
kuruluşlarının başında gelen Başkent 
Üniversitesi her yıl olduğu gibi 
bu yılda öğrencilerine akademik 
ve sosyal anlamda birçok olanak 
sunuyor. 

Ankara tam bir öğrenci şehridir. 
Bu yüzden birçok büyük şehirden 
çok daha ekonomiktir. Başkent 
Üniversitesi şehir merkezinin dışında 
olmasına rağmen Ankara’nın en 

güzel semtlerinden olan Çayyolu’na 
çok yakındır ve öğrenciler 
birçok sosyal avantajı bir arada 
yaşamaktadır. Öğrenciler doğa ile iç 
içe yemyeşil bir kampüs ortamından 
faydalanabilmektedir. Başkent 
Üniversitesi’nin şehir merkezindeki 
çeşitli birimlerine ve Bağlıca 
Kampüsü’ne ulaşmak için düzenli 
olarak servis hizmeti sunulmaktadır. 
Öğrencilerin şehir merkezi ve 
semtlerden kampüse ulaşımları 
üniversite servisleri ile ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır. Ayrıca Sıhhıye, Tunus 
ve kampüs arasında gün boyu servis 
hizmeti verilmektedir. Üniversite 
bünyesinde bulunan Özel Güvenlik 

Müdürlüğü, 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun esaslarına 
uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk 
kuvvetlerine yardımcı özel bir güçtür. 
Amacı Başkent Üniversitesi’nde sağlıklı, 
huzurlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde 
eğitim-öğretimin sürdürülmesini 
sağlamak, tüm üniversite çalışanları 
ve öğrencilerin can ve mal güvenliği 
ile yerleşkemizi olası sabotaj, yangın 
ve hırsızlık olaylarına karşı korumaktır. 
Yasa dışı toplumsal olaylara karşı 
caydırıcı önlemler almak için önceden 
planlama yaparak uygulamaya 
koymak ve kampüs içi trafik düzenini 
sağlamaktır.

Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’ne sürekli giriş yapacak araç 
sahiplerinin araç tanıtım pulu alması 
gerekmektedir. 

Aracın plaka numarasına tahsis edilen 
“Araç Tanıtım Pulu” ön cam sol üst 
köşeye yapıştırılmalıdır. Üniversiteden 
taşıt pulu temini şu şekilde 
yapılmaktadır; Başkent Üniversitesi 

Denizbank Şubesi ödeme yapıldıktan 
sonra bankadan alınan dekonta 
karşılık, eski rektörlük binası zemin 
kat”ta bulunan Güvenlik Sekreterliği 
ofisinden taşıt pulu alınır. Taşıt Pulu 
almaya gidilirken ehliyet, kurum kimlik 
kartı ve araç ruhsatı da götürülür. Araç 
tanıtım pulu olmayan araç yerleşkeye 
izin alarak girebilir. Yerleşkeye girişte, 
görevlilerce istenmeden kimlik belgesi 

gösterilmelidir. Servis araçlarına 
binerken, kimlik belgesi şoförlere 
gösterilmelidir. Araç tanıtım pulu 
olmadan yerleşkeye girecek araçlara, 
araç ruhsatı karşılığı “Ziyaretçi Kartı” 
verilir. Öğrenciyi sabah getirip, akşam 
götüren veli araçlarının; yerleşkeye 
girebilmeleri için öğrenci adına ve 
araç plakasına kayıtlı araç tanıtım pulu 
alınmasıyla mümkündür. 

Başkent Üniversitesi’ne 
Hoş Geldiniz

Başkent Üniversitesi Kampüsü’ne 
Giriş Kuralları
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Öğrenci işlerini yürüten Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı Başkent 
Üniversitesi öğrenci işlemlerini 
merkezi olarak yürütmek amacıyla 
kurulmuştur. 

Tüm öğrencilerin dosyaları bu 

merkezde toplanmıştır. Öğrenciler 

Başkent Üniversitesi’ne ilk geldiğinde 

Öğrenci İşleri Bürosu görevlilerince 

karşılanır. Buradaki görevliler kayıt 

işlemlerinden başlayarak mezuniyete 

kadar öğrencilere rehberlik eder. 

Öğrenciler sorunlarını çözecek 

uzmanlara her an ulaşabilirler. Öğrenci 

İşleri temel olarak; öğrenci belgelerinin 

hazırlanması, öğrenci kimliklerinin 

hazırlanması, not dökümlerinin 

(Transcript) hazırlanması, öğretim 

ücretlerinin ve burs işlemlerinin takibi, 

askerlik tecil işlemlerinin yapılması, 

mezuniyet işlemlerinin yapılması, 

istatistiksel bilgilerin hazırlanması 

işlemlerini yürütür.

ogrisl.baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı eğitim-öğretim 
birimlerine, araştırmacılara, 
öğrencilere ve yönetim birimlerine 
bilişim desteği sunar.

Bu hizmetleri sunmak üzere 1998 

tarihinde kurulan Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı, tüm olanaklarıyla Başkent 

Üniversitesi’nin ve Başkent Holding’in 

bilişim desteğini yürütmektedir. 

Üniversite bünyesindeki sunucu 

bilgisayarlar sistem grubu tarafından 

internet, e-posta, araştırma, eğitim-

öğretim ve Otomasyon projesi 

süreçlerinde güvenlikli olarak sürekli 

hizmette tutulmaktadır. 

ISO standartlarında hizmet veren 

birimimiz yazılım grubunun geliştirdiği 

Öğrenci İşleri Otomasyonu, Kolej 

Otomasyon Sistemi ile öğrencilerimizin 

bütün akademik ve özlük işlemleri 

bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

Öğrencilerimize yönelik sosyal 

etkinliklere büyük önem veren 

birimimiz çok sayıda öğrenci 

topluluğuna internet ortamında kendi 

sitelerini kurma ve yayınlama olanağını 

vermiştir. Üniversitemiz ana sayfası 

www.baskent.edu.tr adresinden 

öğrenci topluluklarının kendi 

faaliyetlerini bütün dünyaya tanıttıkları 

web sitelerine ulaşabilirsiniz. 

Öğrencilere kayıt yaptırdıkları andan 

itibaren e-posta ve kişisel web sayfaları 

internet üzerinden yayınlama hizmeti 

verilmekte ve e-posta adresleri 

mezuniyetlerinden sonrada aktif 

tutularak öğrencilerin mezuniyet 

sonrası kariyerleri için bağlantılarının 

sürmesi sağlanmaktadır.

www.baskent.edu.tr/bidb

Başkent Üniversitesi öğrenci 
yurtları 3 blok olup çift kişilik, tek 
kişilik, tek ve çift kişilik corner 
odalar ve engelli öğrenci odaları 
da dahil olmak üzere toplam 456 
yatak kapasitesine sahiptir. 

1 blok erkek öğrenciler diğer 2 blok 

ise kız öğrencilere yönelik hizmet 

vermektedir. Odaların hepsinde banyo, 

lavabo, tuvalet ve 24 saat sıcak su 

bulunmaktadır. Odalar laminant parke 

kaplı olup, bazalı yatak, gardrop, 

kitaplık, çalışma masası, sandalyesi, 

TV, mini buzdolabı ve koltuk 

bulunmaktadır. 

Corner odalarda bunlara ilave 

mutfak tezgahı mevcuttur. Her 

blokta dışarıdan arandığında anons 

sistemiyle ulaşılacak kat telefonları 

bulunmaktadır. Bütün odalarda 

kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. 

Yurt bloklarına ve odalara öğrenciler 

kart sistemiyle girmekte olup kamera 

sistemleri ile kontrol edilmektedir. 

Yurtlarda 24 saat vardiyalı görev 

yapan bay-bayan yurt memurları ve 

güvenlik bulunmaktadır. Yurt binası 

içinde bulunan sağlık merkezi 24 saat 

hizmet vermektedir. 24 saat tüm yurt 

öğrencilerine açık çalışma salonu, her 

bloğun 6. katlarında ders çalışmak veya 

sosyal amaçlı kullanabilecekleri alan 

ve özellikle Mimarlık Fakültesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi ve Diş Hekimliği 

Fakültesi öğrencilerinin kullanabileceği 

atölye bulunmaktadır. Yurtlar kampüs 

içerisinde olup şehir merkezi ile ulaşım 

ücretsiz olarak üniversite servis araçları 

ile sağlanmaktadır. Yurtlara son giriş 

saati hafta içi 24:00, Cuma, Cumartesi 

ve resmi tatil günleri 01:30’dur. 

Yurt kompleksi için seçenekli yemek 

yenebilecek tabldot yemekhane 

ve alakart cafe, bankamatik, kartlı 

telefonlar, market, oyun salonu, bay 

bayan kuaför-güzellik salonu, mescit ve 

çamaşırhane ( yeterli sayıda çamaşır 

makinesi, kurutma makinesi ve ütü ) 

bulunmaktadır. Öğrenciler yıl içinde 

herhangi bir nedenle oda değişikliği 

istediği zaman Yurtlar Müdürlüğü’ne 

dilekçe ile başvurur ve oda müsaitlik 

durumuna göre müracaatları 

değerlendirilir. Bir üst özellikli odaya 

geçmek istenirse ücret farkı tahsil 

edildikten sonra gerekli işlemler  

yapılır. Yurtlarda kalan öğrencileri 

sadece birinci derece akrabaları  

ziyaret edebilir.

www.baskent.edu.tr/yurt

Kampüsteki Eviniz
Yurtlar Müdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tüm İşlemleriniz Tek Tıkla

Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı 
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Başkent Üniversitesi’nin çeşitli yerleşkelerinde bulunan 

yemekhanelerinde ve kafeteryalarında tüm öğrencilerin 

yemek ihtiyacı karşılanmaktadır. Öğrenciler için hazırlık 

binasında 600 kişilik kapalı alan olmak üzere toplamda 

2000’in üzerindeki kişiye hizmet sunabilecek modern 

Teras Kafeterya, Eğitim Fakültesi binasında 85 kişilik fast-

food bölümü, Tıp Fakültesi binasında 200 kişilik tabldot 

yemek ve 200 kişilik fast-food bölümünün bulunduğu 

kafeterya, Hukuk Fakültesi binasında 700 kişilik iki katlı 

kafeterya (birinci katta; fast-food ve pastane bölümü, 

ikinci katta; alakart yemek bölümü ve ızgara bölümü) 

bulunmaktadır. Öğrenci Sosyal Tesislerinde; 400 kişilik 

alakart hizmetin verildiği Bilardo Kafeterya, 100 kişilik TV 

İzleme Salonu, 150 kişilik tabldot yemek salonu hizmet 

vermektedir. Öğrenci lokalinde ise; 200 kişilik fast - food 

bölümü ve 200 kişilik pide salonu hizmet vermektedir.  

Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki “Sanat Cafe”de 

hem iç hem de dış mekanda akşam saat 9’a kadar yemek 

yenebilir. Ek olarak öğrencilerin kahve molası verebilmeleri 

için Havuzlu Yol’da hizmet veren “Parsy Cafe “akşam saat 

9’a kadar açıktır.

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ndeki Sosyal Tesisler 
Yurt Binası birinci katta yer alan Öğrenci Sağlık Merkezi’nde tüm 
öğrencilere 24 saat ve ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
Öğrenci Sağlık Merkezi’nde genel polikliniğin yanı sıra diş 
polikliniği de bulunmaktadır. Öğrenciler gerektiğinde Başkent 
Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden yararlanma olanağına 
sahiplerdir. Ayrıca, öğrenciler Ankara dışındaki Alanya, Adana, 
İzmir, İskenderun, Tokat-Zile, Yalova, Şanlıurfa, Konya ve 
İstanbul’da bulunan Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarından 
da sağlık hizmeti alabilirler. Başkent Üniversitesi Öğrenci 
Sağlık Merkezi’nde ilk muayene ve müdahale ücret alınmaksızın 
yapıldıktan sonra, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda 
öğrenci, Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmekte, 
tedavinin devamı ve izlenmesi, öğrencinin kendisinin veya 
ailesinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumu tarafından 
sağlanmaktadır. Acil tedaviye ilişkin ilaç bedelinin büyük bir 
kısmı üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Mediko Sosyal Merkezi 
Önce Sağlık

Afiyet Olsun

Başkent Üniversitesi kütüphanesi; 

12.000m² kapalı alan, 1243 

oturma alanı ve 1 milyon kitap 

kapasitesiyle Türkiye’nin en 

büyük kütüphanelerinden birisidir. 

Kütüphane süreli yayınlar, referans 

salonu, kitap okuma salonu,  

7 grup çalışma salonu, 7 gün  

24 saat açık olan bireysel  

çalışma salonları olmak üzere 

farklı salonlarda ve bireysel 

çalışma odalarında hizmet 

vermektedir. 

Kütüphane aynı anda 1243 

okuyucunun oturarak çalışmasına 

olanak sağlayabilecek kapasitededir. 

Tüm kütüphane işlemleri ve 

hizmetleri bilgisayar yardımı ile 

yapılmaktadır. Ayrıca internet 

aracılığıyla kütüphane WEB 

sayfasından katalog taraması 

yapılabilir. Kütüphaneler arası 

işbirliği çerçevesinde ödünç 

kitap alma ve fotokopi hizmetleri 

gerçekleştirilmektedir. Elektronik  

veri tabanlarına kütüphane üzerinden 

rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu 

hizmetlere kampüs dışından da 

ulaşmak mümkündür. 

Kütüphane kataloguna iphone, 

android gibi cihazlardan ulaşmak 

mümkündür. Kütüphanelerin bilgiye 

ulaşmadaki öneminin farkında olan 

Başkent Üniversitesi kütüphanesine 

her yıl yeni materyaller kazandırılarak 

kapasitesi artırılmaktadır. Başkent 

Üniversitesi öğrencileri, üye olmak 

koşuluyla kütüphaneden kitap 

alabilirler. Üye kaydı için üniversite 

kimliği ve e-mail adresi ile müracaat 

edilmelidir. Müzik-sanat koleksiyonu 

kütüphane içinde ayrı bir salonda 

hizmet vermektedir.  

lib.baskent.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 

Yemekhane ve Kafeteryalar 
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Başkent Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
etkin iletişim sağlamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü faaliyetleri ile Başkent 
Üniversitesi öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim ve deneyim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.  

Başkent Üniversitesi’nde eğitim-
öğretim ve akademik çalışmaların 
yanı sıra öğrencilerin sosyal, 
kültürel, sanat ve mesleki açıdan 
gelişmeleri için çeşitli etkinlikler 
düzenlenmesine büyük önem 
verilmektedir. 

Üniversitenin çeşitli salonlarında 

düzenlenen yurt içi ve yurt dışından 

uzmanların katıldığı seminer, panel, 

sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, 

konferans gibi etkinlikler öğrencilere 

yeni ufuklar açıyor. Üniversitede her 

yıl geleneksel olarak düzenlenen 

“Bahar Şenlikleri” kampüs yaşamını 

oldukça renkli bir hale getirmektedir. 

Bu kapsamda spor karşılaşmaları, 

sanat etkinlikleri öğrenci panayırı, 

dans ve müzik gösterileri, konserler 

gibi çeşitli kültürel ve sosyal 

etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

Başkent Üniversitesi Öğrenci 

Toplulukları hazırladıkları programları 

şenlik boyunca çeşitli mekanlarda 

sunmaktadırlar. Bu etkinliklerle 

öğrenciler kendilerini ifade etme 

olanağı bulurken, oluşan sosyal 

ortam dayanışmayı ve kaynaşmayı da 

beraberinde getirmektedir.

www.baskent.edu.tr/sksdb

Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıUluslararası İlişkiler ve Uluslararası Değişim 
Programları Koordinatörlüğü

Eğitim alanında Avrupa Birliği 
ülkeleri ile işbirliğinin sağlanması 
amacıyla Üniversitemiz Avrupa 
Birliği Avrupa Komisyonu’na 
başvuruda bulunmuş ve 1 
Kasım 2004 tarihinde “Erasmus 
University Charter”ı alarak öğrenci 
ve öğretim elemanı değişimlerine 
başlamıştır.

Edindiği tecrübeler doğrultusunda 
daha geniş alanda uluslararası 
eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek 
amacıyla, 2007-2013 Akademik 
yıllarını kapsayan “Extended Erasmus 
University Charter”ını da almıştır. 
Beyannamenin genişletilmiş olması 

nedeniyle öğrencilerimiz Avrupa Birliği 
ülkelerinde değişim programlılarına 
katılarak tecrübe kazanmalarının yanı 
sıra staj yaparak kuramsal bilgilerini 
uygulamaya dönüştürme olanağı da 
sağlanmıştır. Programa katılım ve 
buna bağlı olarak kurulan uluslararası 
ortaklıklar sonucunda:
Önlisans ve lisans programları 
öğrencileri eğitim sürelerinin bir 
ya da iki dönemini Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun sağladığı maddi destek 
ile program kapsamında bulunan ve 
kendi seçecekleri bir Avrupa ülkesinde 
sürdürme şansına sahip olmaktadır.
Önlisans ve Lisans öğrencileri Avrupa 
ülkelerinde staj yapma şansına sahiptir.

Başkent Üniversitesi program 
kapsamında yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde yabancı öğrenciler 
ile birlikte eğitim alma hakkını 
öğrencilerine sunmuştur.
Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı 
olarak gerçekleştirilen projeler 
kapsamında Başkent Üniversitesi 
öğrencilerine bu projelerde görev 
alma şansını tanımaktadır. Öğrenciler 
bu program kapsamında anlaşma 
yapılmış üniversitelerden gelen 
akademisyenlerden ders alma hakkına 
sahip olabilmektedir.
uik.baskent.edu.tr

Yurt içi üniversite ve kurumlarla 
işbirliği ile ilave gelişme fırsatı 
sunan bir diğer değişim programı 
da Farabi Değişim Programıdır. 

‘Farabi Değişim Programı’ olarak 
adlandırılan Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı, üniversite ve yüksek 

teknoloji enstitüleri bünyesinde ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim-öğretim yapan 
yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim 
programıdır. Farabi Değişim Programı, 
öğrenci veya öğretim üyelerinin 
bir veya iki yarıyıl süresince kendi 
kurumlarının dışında bir yükseköğretim 

kurumunda eğitim ve öğretim 
Faaliyetlerine devam etmelerini 
amaçlamaktadır. Farabi Değişim 
Programının uygulanmasına ilişkin 
ilkeler, yönetmelik, esas ve usuller 
tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir
farabi.baskent.edu.tr

Farabi Öğrenci Değişim Programı

Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Kültürel ve sosyal yönü ile iletişim 
becerileri gelişmiş, sorumluluk 
alabilen, kendisini tanımış ve 
tanıtmayı bilen bireylerin, mesleki 
alanlarında da başarılarının 
artacağı bilinen bir gerçektir. 

Başkent Üniversitesi Kültür Hizmetleri 

Müdürlüğü, bu gerçek doğrultusunda 

öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş 

zamanlarını değerlendirmelerini, yeni 

ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve 

eğlenme alışkanlıkları kazanmalarını, 

kültürel ve sanatsal faaliyetlere 

katılmalarını temin ve teşvik etmek 

amaçlarıyla; topluluk kurmalarını 

ve ilgili faaliyetleri düzenlemelerini 

koordine eder. Toplulukların kendi 

aralarında veya üniversiteler arasında 

düzenlenecek olan kültürel ve 

sanatsal etkinliklere, toplantılara, 

turnuva ve yarışmalara katılmalarını 

sağlamak amacıyla ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Başkent Üniversitesi’nde sosyal 

amaçlı olarak faaliyet gösteren ve 

mesleki alanlarda çalışma yapmak 

üzere kurulmuş olan 80’in üzerinde 

öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 

bünyesinde Türk Sanat Müziği ile Türk 

Halk Müziği Koroları, çalgı, dans, halk 

oyunları ve tiyatro kursları faaliyetleri 

yürütülmektedir. Yerleşim olarak 

hazırlık binası içinde yer alan Kültür 

Hizmetleri Müdürlüğü’ne isteyen her 

öğrenci ilgi duyduğu alana yönelik 

başvuru yapıp bilgi alabilir.

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
Senin Topluluğun Hangisi?
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Başkent Üniversitesi Spor Merkezi, 
öğrencilerin spor aktivitelerini 
gerçekleştirmelerine yardımcı 
olmaktadır. 

Merkez, alandaki çalışmaları 
yaygınlaştırmak amacıyla, yurtiçi 
ve yurt dışındaki kuruluşlarla 
işbirliği yaparak öğrencilerin spor 
yarışmalarına ve karşılaşmalarına 
katılmalarını sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. Öğrenciler, 
spor merkezinin eş güdümünde 
futbol, voleybol, basketbol, masa 
tenisi, aerobik-step ,Amerikan 
futbolu , uzak doğu sporları, 
klasik dans satranç, bilardo, 
capoeira, yoga ve tenis dallarında, 
profesyonel çalıştırıcıların eşliğinde 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde yer alan basketbol, 
voleybol, tenis sporlarına uygun 
olarak düzenlenmiş spor tesisleri; 
4500 ve 5000 metre koşularının 
yapılabileceği 2 adet yürüyüş ve koşu 
parkuru, atletizm pisti, çim futbol 
sahası, halı saha ve kapalı tenis kortu 
bulunmaktadır. Bu alanlar haftanın 
yedi günü öğrencilerin kullanımına 
açık tutulmaktadır. Ayrıca aerobik 
ve step merkezi, aletli kondisyon 
salonu da uzmanlar eşliğinde hizmet 
vermektedir. Ayrıca tesislerde birçok 
spor branşı kursları da verilmektedir.
sporm.baskent.edu.tr

Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Merkezi (PDRM), 
öğrencilerin yaşamları boyunca 
karşılaşabilecekleri eğitsel, 
sosyal ve kişisel problemlerle 
baş etmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan ve kişisel gelişimlerini 
destekleyen bir öğrenci hizmet 
birimidir. 

Bu amaçla PDRM Eylül 1997 tarihinden 

itibaren üniversitemizde çalışmalarına 

devam etmektedir. Merkezimiz 

Eğitim Fakültesi binası birinci 

katta yer almaktadır. Öğrencilerin 

kendilerini daha iyi tanımalarına, 

davranışlarını anlamalarına ve 

kendilerini geliştirmelerine yardım 

eden, danışman ve öğrenci arasındaki 

birebir ve gizlilik esasına dayalı bir 

süreçtir. Bireysel psikolojik danışma 

oturumları 50 dakika olup haftada 

en az bir kez gerçekleştirilmektedir. 

Grupla psikolojik danışma bireyin 

kendini tanıması, kendini anlaması, 

problemlerini çözmede daha çok güç 

ve güven kazanması, başkalarını daha 

iyi tanıyabilmesi, daha iyi iletişim 

becerileri kazanabilmesi, yeni sosyal 

beceriler elde etmesi, daha bağımsız 

ve olgun davranabilmesi v.b. amacıyla 

yürütülen, gizlilik esasına dayanan grup 

sürecidir. 10-15 kişiden oluşan grup, 

haftada 1,5 saat olmak üzere her hafta 

düzenli olarak bir araya gelmektedir. 

Grup çalışmaları, merkezimiz grup 

odasında gerçekleştirilmektedir.

pdr.baskent.edu.tr/kw

Spor Merkezi 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi Koordinatörlüğü

Öğrencilerin eğitim, sağlık, 
spor ve kültürel ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, karşılanması ve 
geliştirilmesi amacıyla Rektörlüğe 
bağlı bir birimdir. 

Bu birim aracılığı ile öğrencilerle 
okul yönetimi arasındaki bağı 
kurarak, öğrencilerin okul yönetimine 
katılmasını sağlanmaktadır.  

Bu katılım Başkent Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi Başkanı’nın 
Rektör tarafından Senatoya ve 
Üniversite yönetim kuruluna 
davet edilerek görüş ve önerilerini 
iletmesiyle gerçekleşmektedir. 
Başkent Üniversitesi için Öğrenci 
Konseyi’ne tüm öğrencilerin aktif 
olarak yönetsel katlıda bulunması 
çok önemlidir. Başkent Üniversitesi 

Öğrenci Konseyi’nin amacı; Başkent 
Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlarına kayıtlı 
öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve 
kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, 
öğrencilerin görüşlerini belirleyerek 
yönetim organlarına bildirilmesi 
ve yönetim organları ile öğrenciler 
arasındaki iletişimi oluşturmaktır. 
okonsey.baskent.edu.tr

Öğrenci Konseyi 

Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü sadece öğretim üyeleri, 
idari personel ve öğrencilere ev 
sahipliği yapmıyor. 

Aktif yaşam alanında 20, tüm 

yerleşkede ise toplam 100 köpek 

üç farklı sürü şeklinde kampüsteki 

yaşamlarına devam ediyorlar. 

Birçoğu öğrenci ve hatta kampüs 

çalışanından daha uzun süredir 

Bağlıca’da bulunmanın rahatlığı 

içerisinde olan can dostlar herkesin 

sevgisini kazanmış durumda. Başkent 

Üniversitesi yöneticileri, çalışanları ve 

öğrencilerinin bu sevimli dostlara bakış 

açısı tüm üniversite ve kurumlara örnek 

teşkil etmektedir. Başkent Üniversitesi 

yönetimi, yaşayan her canlının yaşam 

hakkına saygı prensibinden yola çıkarak 

yerleşkemizde mevcut hayvanları 

ve bitkileri koruma hususundaki 

hassasiyeti ile ülkemizde nadir 

kurumlardan biri olarak gösterilmektir. 

Bir eğitim kurumunda insan, hayvan ve 

bitki ilişkisinin birbirinden ayrılamaz bir 

bütün olarak benimsenmesinin, genç 

nesiller üzerinde son derece pozitif 

etkiler yarattığı bir gerçektir. Bu sevimli 

dostlar hiç kimseye zarar vermekleri 

gibi kimi davranışları ile çevredekilerin 

sevgi ve sempatisini kazanıyorlar.    ■

Onlardan Korkmayın

Başkent Üniversitesi’nde engelli 
öğrencilerin, öğrenim hayatlarını 
kolaylaştırabilmek için gerekli 
tedbirleri almak, diğer öğrencilerle 
benzer koşullarda akademik 
çalışmalarını sürdürebilmelerini 
sağlamak amacıyla “Engelli 
Öğrenci Danışma ve Koordinasyon 
Birimi” kurulmuştur.

Komisyon üyeleri engellilik alanında 

bilgi sahibi tercihen ilgili alanlardaki 

akademisyenlerden oluşmaktadır. 

Engelli olan üniversite öğrencilerinin 

akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal 

yaşamlarını engellemeyecek biçimde 

öğretim programlarını düzenlemek 

için hem engelli öğrencinin devam 

ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini 

sağlamak, hem de engellilere yönelik 

araç-gereç temin etmek, özel ders 

materyallerinin hazırlamak, özürlülere 

uygun eğitim, araştırma ve barındırma 

ortamlarının hazırlamak konularında 

çalışmalar yapılmaktadır.

www.baskent.edu.tr/engelsiz_baskent

Engelsiz Üniversite
Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon BirimiHaydi Spora

Bu Konsey Sizin
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Çatışmayı Çözmede 
10 Adım
“İnsanlar arasında anlaşmazlıklar 

olması doğaldır. Farklı aile, kültür, çevre 

ve alışkanlıklara sahip bulunan bireyler 

zaman zaman kendilerini çatışma 

ortamı içerisinde bulabilir. Çatışma iyi 

yönetildiğinde huzurlu ve mutlu olmak 

mümkün. Önerilerimiz;

1. İlgili herkesin çatışmayı çözmek 

için bir araya gelip konuşmasını 

sağlayın. “Olup bitenlerle ilgili 

konuşmamız iyi olur. Bu konuda 

konuşmak için sana ne zaman 

uygun?” biçiminde bir yaklaşım 

uygun olacaktır.

2. Her biriniz, durumu nasıl 

algıladığınızı, durumdan dolayı 

nasıl hissettiğinizi ve ne istediğinizi 

sırayla belirtin. “Yatağını bile 

toplamıyorsun” yerine “Odamız 

derli toplu olmayınca ruhum 

sıkılıyor, neyi nerde bulacağımı 

bilememek beni rahatsız 

ediyor. Daha düzenli bir şekilde 

davranmamızı istiyorum.” daha 

uygun ve iletişimi geliştirici bir 

yaklaşım olacaktır.

3. Çatışmaya neden olan durumun 

ne olduğu hakkında fikir birliğine 

varın. 

4. Her biriniz, çatışmayı ortadan 

kaldıracak önerileri sırayla belirtin. 

“Saat 11’den sonra odada misafir 

ağırlamayalım ve ışıkların kapalı 

olmasına özen gösterelim.” vb.

5. Çatışmayı çözmek için ne gibi 

değişikliklerin yapılabileceği 

hakkında konuşun. Bu değişiklikler 

üzerinde fikir birliğine varın.

6. Karar verilen değişikliği yapmak 

için nasıl bir plan izlenmesi 

gerektiği üzerinde konuşun. Bu 

planı uygulamak için fikir birliğine 

varın.

7. Durumu tekrar değerlendirmek 

üzere hep birlikte bir araya gelip 

konuşacak ileri bir tarih belirleyin. 

Böylelikle planın uygulandığından 

emin olursunuz.

ODA
ARKADAŞIM
Geçinmek İçin Doğru İletişim Şart

8. Sorun çözmeye yönelik atacağınız 

adımlarda iletişim kurarken 

arkadaşınızın alışık ve bildik olduğu 

bir dil kullanın ve ses tonunuza dikkat 

edin.

9. Arkadaşınız lafı uzatan biri de olsa, 

araya girmeden önce ona kendisini 

tam olarak ifade etmesi için fırsat 

verin. Bazen karşınızdaki kişinin 

tam olarak söyleyeceğini bildiğinizi 

sanırsınız, ama aslında yanılıyor 

olabilirsiniz.

10. Her konuşma sorulardan ve 

cevaplardan oluşur. İyi iletişim kuran 

biri olmak, sorulacak doğru soruların 

neler olduğunu bilmenizi gerektirir, 

böylece konuşmayı doğru yönde 

takip edersiniz. Konuşmanın gidişatı 

ve cevapların niteliği sorduğunuz 

soruların kalitesine bağlıdır. Doğru 

cevaplara ulaşmak için doğru soruları 

sorun ve sonunda doğru cevabı 

birlikte verin.   ■

Yeni bir akademik yıla daha merhaba dediğimiz Eylül ayında birçok 
öğrenci ailesinden uzakta, bir yurt odasında ya da bir evde, arkadaşı 
veya arkadaşlarıyla birlikte kalmaya başlayacak. İlk başta heyecanlı 
ve değişik olsa da sonrasında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. 
Öyle ki en iyi arkadaşlıklar bile, aynı evde yaşamaya başlayınca sona 
erebiliyor. Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi “Eğer oda arkadaşınızla aranızda çatışma ya da anlaşmazlık 
varsa paniğe kapılmayın” diyor ve devam ediyor:

Her İşin Başı Saygı
Karşılıklı anlaşmanın en temel kurallarından birisi 
de saygılı olmaktır. İnsanların mevkileri ne olursa 
olsun konuşmaya fikirlerini söylemeye teşvik edin. 
Konuşunca da onları dikkatle dinleyin.

Altın Kural 
Suçlayıcı olmayan, yapıcı ve saygı 

çerçevesine dayanan bir iletişim tarzı 

benimseyin. “Zaten sen hep böyle 

düşüncesiz davranıyorsun” biçiminde 

bir yaklaşım yerine “Yemekten sonra 

bulaşıkları yıkamadığın zaman rahatsız 

oluyorum. Daha dikkatli olmanı rica 

ediyorum.” biçiminde bir yaklaşım 

daha uygun olacaktır.

Kendinizi doğru biçimde ifade etmek 

ve kendinizi karşınızdaki kişinin yerine 

koyup onu anlayabilmek kişilerarası 

ilişkilerde önemli becerilerdir. Bu 

becerileri geliştirmek ihtiyacında 

iseniz ve oda arkadaşınızla ortak 

yaşama yönelik çözüm bulmakta 

zorlanıyorsanız Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Merkezine başvurabilirsiniz.
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Başkent 
Üniversitesi 
Güzellik 
Salonu

Yine 
    Çok                        
Güzeliz

Dış görünüş insanın mutlu olabilmesini 
sağlarken bir yandan da sosyal hayatı 
etkileyen faktörlerin başında gelmekte.
Başkent Üniversitesi öğrenci ve 
çalışanlarına her alanda olduğu gibi 
güzellik ve kişisel bakımda da en iyi 
hizmeti veriyor. Başkent Üniversitesi 
sosyal tesisleri içinde yer alan güzellik 
salonu geniş bir yelpazeye sahip.

Kötü geçen bir sınav sonrası ya da yorucu 
bir  
iş günü arasında Başkentli çalışan ve 
öğrenciler bu salonda uzman ellerde 
yorucu tempodan çıkarak bir parça 
rahatlama imkanına sahip oluyor. Sosyal 
tesislerdeki güzellik salonuna gittiğimizde 
ise Başkentli kadın ve erkeklerin 
bakımlarına, güzelliklerine çok dikkat 
ettiğini gözlemliyoruz. Güzellik salonunun 
çalışma şekli ve hizmetlerini güzellik 
salonu çalışanları ile konuştuk. 

BÜGEV İktisadi İşletmeleri Yöneticisi 
Aytül Bakkaloğlu
Başkent Üniversitesi bünyesinde hem 

çalışanlarımıza hem de öğrencilerimize her 

türlü hizmeti kalite ve konfor içinde vermek 

amacıyla çalışıyoruz. Güzellik salonumuzda bu 

çalışmalarımızın büyük gayretlerle verildiği güzellik 

ve estetiğin buluştuğu bir merkez. Alanında 

uzman personelimizle müşterilerimizin güzellik 

ve bakım konusundaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 

Merkezimizde saç-sakal kesim hizmetlerinin yanı 

sıra birçok farklı güzellik hizmeti de veriyoruz. 

Çalışanlarımız ustalıklarının yanı sıra estetik 

görüşleri ve güler yüzlü oluşlarıyla müşterilerimizin 

duygu ve ihtiyaçlarına karşı anlayışlı, iyi iletişim 

kurabilen kişiler arasından seçilmekte. Bu da aslında 

merkezimize gelen kişileri müşteri olarak değil daha 

çok bir ailenin bireyleri olarak görmemizi sağlıyor.

Öğrenci ve çalışanlarımıza güzellik ve bakım 

konusunda uygun fiyata hizmet ediyoruz. Birçok 

hizmetimizin mevcut olduğu salonumuza bugüne 

kadar uğrama fırsatı bulamamış tüm Başkentlileri 

bekliyoruz. Bence güzellik salonumuzun en iyi 

yanlarından biri ise bu kadar kaliteli hizmetin 

Başkentlilerin hemen yanı başında olası.   ■

Güzellik Uzmanı Oya Koç Beyaz
Kuaför Serdal Yurtbekçisi
Güzellik salonu olarak en iyi hizmeti sunabilmek için ekibimizle 

birlikte modayı takip ediyoruz. Saç renginden kesime kadar 

yılın modası ne ise müşterilerimize onu en iyi şekilde sunmak 

için çalışıyoruz. Merkezimizde sadece saç boyama, kesim, fön, 

makyaj gibi rutin işlemler yapılmıyor. Profesyonel olarak cilt 

bakımı ve nasır batık tırnak düzeltme hizmeti de sunuyoruz. 

Bu hizmetler için gerekli olduğu durumlarda ekstra eğitimler 

alıyoruz. Kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti tüm 

ekip arkadaşlarımızla beraber vazgeçmeyeceğimiz ilkeler 

arasında. Randevu sistemi ile çalışıyoruz. Müşterimizin isteklerini 

ön planda tutup onun için iyi olabilecek farklı alternatifleri de 

tecrübemize dayanarak paylaşıyoruz. 

Erkek Berberi  Muttalip İbek
Güzellik salonumuzda erkeklere de özel hizmetler veriyoruz. 

Onların da saç-sakal tıraşından cilt bakımına, pedikürden 

maniküre kadar her türlü ihtiyaçlarını tecrübemiz eşliğinde 

karşılıyoruz. Sektörümüzle ilgili yeni ürünleri ve gelişmeleri 

takip ederek müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Eskiden 

erkeklerimiz sadece saç-sakal tıraşı yaptırırlardı. “Erkeğin 

makyajı saçı sakalıdır” denirdi. Ama artık onlar da cilt bakımı, 

maskeler vb. güzellik ve bakım alternatiflerini deniyorlar. Hatta 

bazen erkekler bu konuda kadınları geçiyor desek abartmış 

olmayız. Tabular yıkıldı. Bakımlı olmanın kadını erkeği yok artık. 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın da 

aralarında bulunduğu geniş bir müşteri kitlesine sahibiz. Sürekli 

müşterilerimizin çokluğu bizleri memnun ederken bu süreklilik 

vermiş olduğumuz hizmetin de kalitesini gösteriyor.

“Biz burada büyük bir ailenin fertleriyiz. Öyle ki 
salonumuzdan zaman zaman hem öğrenci hem de 
çalışanlarımızdan gelin saçı ve makyajını yaparak 
uğurladığımız Başkentliler mevcut. Bu anlarda 
gerçekten büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz.”
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Umut: İlkokuldan itibaren aynı 

okullarda okuduk ve hep yan yana 

oturduk. Hayatımız boyunca hiç 

ayrılmadık. Prematüre doğduk. 

Devrim benden biraz daha sağlıklıydı. 

Ben birçok ameliyat geçirmek zorunda 

kaldım. Bacaklarımdan, burnumdan.

Devrim: Umut bacaklarından ameliyat 

olup bir müddet yürüyemediği dönem 

ben de yürüme yetimi kaybettim. 

Sonra onunla beraber tekrar 

yürümeye başladık. Bir de o defalarca 

burun ameliyatı oldu ve burnu benim 

burnumdan farklı durdu. Doktora 

“Benim burnumu da onunkine 

benzetebilir misin?” diye sorduğumda 

“Elimden geleni yaparım” dedi. 

Sırf onun burnu gibi burnum olsun 

diye ameliyat olmuşluğum var. 

Burnumuz ayrı şekillerde olsaydı rahat 

edemezdim.

Umut: Hiperaktifiz. Bu enerjiyi sağlıklı 

bir şekilde atmak için tekvando 

eğitimi aldık. Siyah kuşağa gelince 

bıraktık.

Devrim: Yaşımız büyüdükçe 

birbirimize destek olarak 

enerjimizi farklı şekillerde açığa 

çıkarmaya çalıştık. Birlikte olunca 

yapamayacağımız şey yok gibi 

geliyor bize. Aynı anda seviniyor ve 

üzülüyoruz. Moralimiz bozulunca 

bazen aynı yatakta yatıyoruz. Bu bize 

güç veriyor. İkiz olmanın en büyük 

avantajlarından biri de birbirimize 

destek olmamız. Sorunlarımızı 

hep birbirimize tutunarak aştık ve 

aşıyoruz.

Bir Elmanın İki Yarısı 
Başkent’te

Umut: Annem “Siz aynı karında yattınız. 

O yüzden birbirinizden güç alıyorsunuz” 

der hep. Gerçekten de öyle. Bu ancak 

yaşandığında anlaşılabilecek bir duygu. 

Tarifi imkansız. Evde bile olsak aynı 

kıyafetleri giyiyoruz. Çorabımız bile 

aynı. Yoksa rahatsız oluyoruz. Gerçi her 

kıyafetten iki tane almak bazen maddi 

olarak zorlayıcı olabiliyor. Biz genelde 

kampanyaları takip ediyoruz. Bir alana 

ikincisi %50 indirimli ya da ikincisi 

bedava gibi kampanyaları kaçırmıyoruz.

Devrim: Başkent Üniversitesi’ne ilk defa 

geldiğimizde öğrenci işlerini gördük ve 

ikimiz de çok beğendik.

Umut: Hatta “Maşallah” dedik. O 

kadar güzeldi ki. Çok etkilenmiştik. 

Başkent Üniversitesi zaten bildiğimiz 

ve istediğimiz bir üniversiteydi. Şu an 

bu üniversitede olduğumuz için çok 

mutluyuz. Şimdi artık arkadaşlarımız da 

hocalarımız da bize alıştılar. Onları çok 

seviyoruz.

Devrim: Bir de okulun pizzasını çok 

seviyoruz.

Umut: Yeni tanıştığımız insanlar ilk 

bakışta bizi karıştırıyor. Onlara hep 

“sabredin, biraz zaman geçince 

karıştırmayacaksınız” diyoruz. Çünkü 

tecrübeyle sabit.Ama biz bu duruma 

alıştık. Onların bize alışma süreçlerinde 

sadece gülümsüyoruz.

Devrim: Başkent Üniversitesi’nde 

okumaya başladığımızda da aynı 

durumla karşılaştık ama şimdi hem 

hocalarımız hem arkadaşlarımız bizi 

ayırabiliyorlar.

Umut: Derslerimize birlikte çalışıyoruz. 

Birimizin anlamadığı yerde diğeri 

devreye giriyor ve yardımcı oluyor. 

Sınavlardan aşağı yukarı aynı 

notları alıyoruz. Hedefimiz meslek 

yüksekokulunu bitirdikten sonra 

bilgisayar mühendisliğine geçebilmek. 

Bunun için çok çalışıyoruz.

Devrim: Sınavlara birlikte hazırlanıyoruz 

ama ben bazen sınavlarda Umut’un 

yapamayacağı bir soruyu yapmış 

olsam bile içime sinmiyor ve siliyorum. 

Sanıyorum hocalarımız bunu fark etti ve 

bizi birbirimizi göremeyeceğimiz şekilde 

oturtuyorlar. Ama yine de yaklaşık notlar 

alıyoruz. Çünkü ben halen Umut’un 

yapamayacağını düşündüğüm soruları  

cevaplamıyorum.   ■

Devrim ve Umut Başkent 

Üniversitesi’ni tercih ederken en 

büyük etmenlerden birinin de 

Başkent Üniversitesi Kurucusu 

Prof. Dr. Mehmet Haberal olduğunu 

belirtiyorlar ve ekliyorlar; “Hocamız 

bizim için çok önemli ve değerli bir 

insan. Aynı zamanda çok yoğun 

çalışan bir bilim insanı. Bu nedenle 

henüz onunla tanışamadık, yakından 

göremedik ama bir gün kendisiyle 

tanışmayı çok arzu ediyoruz”.

Tek yumurta ikizleri Devrim ve Umut Ergin Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı birinci sınıf öğrencileri. Kampüs alanı içinde onları ilk kez 
görenler dönüp bir daha bakıyor. Çünkü tıpa tıp aynılar. Onlar ise bu benzerliğin çok büyük bir 
ayrıcalık olduğuna inanıyor. Sohbet ederken cümleye biri başlarken diğeri tamamlıyor. Tıpkı 
hayatlarında birbirlerini tamamladıkları gibi.

Benzerliklerinin çok büyük bir 
ayrıcalık olduğuna inanıyorlar. 

Hayatlarında birbirlerini 
tamamlıyorlar.
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Müziği ve etkileyici 
koreografisi ile Avrupa’dan 
Uzakdoğu’ya kadar, 
dünyanın birçok ülkesinde 
sahnelenen ve kapalı gişe 
oynayan oyun, bu kez 
Özel Ayşeabla Okulları 
öğrencilerinin oynadığı 
karakterlerle Ankaralı 
izleyicilerle buluştu.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 

Okulları ortaokul ve lise öğrencilerinin 

yıl boyunca büyük bir özenle 

hazırlandıkları oyun; muhteşem bir 

müzik ve dans gösterisine dönüştü. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu, Başkent 

Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Hayri 

Öztürk, Özel Ayşeabla Okulları Kurucu 

Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal 

Erdinç, Mezunlar Derneği Başkanı 

Taşkın Tahmaz, UNESCO Türkiye 

Milli Komisyonu Sektör Uzmanı 

İhsan Tolga Korucu, okul yöneticileri, 

öğretmenler ve veliler öğrencileri 

yalnız bırakmadılar.

Broadway’de en çok sahnelenen 

müzikal unvanlı oyun, 1950’li 

yıllarda bir grup gencin günlük 

yaşamlarını konu alıyor. Müziği ve 

müthiş kareografisi ile Avrupa’dan 

Uzakdoğu’ya dünyanın birçok 

ülkesinde sahnelenen ve kapalı gişe 

oynayan oyun, bu kez Özel Ayşeabla 

Okulları öğrencilerinin üstlendiği 

karakterlerde hayat buldu. Sanatı 

hayatlarının bir parçası haline getiren 

Ayşeabla öğrencileri profesyonel 

oyunculuklarını ve kusursuz İngilizce 

diyaloglarını muhteşem şarkı ve 

danslarına yansıtarak izleyenlerden 

tam not aldı.Oyunun sonunda sahneye 

davet edilen Başkent Üniversitesi Özel 

Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi 

ve Genel Müdürü Hilal Erdinç, 

duyduğu mutluluğu ve gururu dile 

getirerek; öğrencilere, öğretmenlere, 

konuklara ve emek veren herkese 

teşekkür etti.Broadway’de en çok 

sahnelenen ve kült bir müzikal olma 

özelliğine de sahip olan oyun, 1950’li 

yıllarda yaşayan bir grup gencin 

günlük yaşamlarını konu alıyor. Müzik 

eşliğinde neşeli bir şekilde Danny ve 

Sandy isimli iki gencin ilişkisini ele alan 

müzikal iki perdeden oluşuyor.    ■

Başkentlilerden
Grease Müzikali
İlk kez 14 Şubat 1972’de New York’ta sahnelenen dünyaca ünlü Grease Müzikali, Başkent 
Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları öğrencileri tarafından 02 Haziran 2017 Cuma günü saat 
19.00’da Ankara Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesine taşındı. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu, Başkent 
Üniversiteri Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Öztürk, Özel Ayşeabla Okulları Kurucu 
Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal 
Erdinç, Mezunlar Derneği Başkanı 
Taşkın Tahmaz, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu Sektör Uzmanı İhsan 
Tolga Korucu, okul yöneticileri, 
öğretmenler ve veliler öğrencileri 
yalnız bırakmadılar.

Broadway’de en çok 
sahnelenen ve kült bir 

müzikal olma özelliğine 
sahip olan oyun, 1950’li 

yıllarda yaşayan bir 
grup gencin günlük 

yaşamlarını konu alıyor. 
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“Başkent Üniversitesi Uluslararası Dağ 

Bisikleti Kupası-Ankara MTB CUP” Başkent 

Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde büyük bir 

katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası 

Dünya Bisiklet Birliği takviminde yer alan 

Ankara Dağ Bisikleti Kupa yarışını Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, yönetim kurulu üyeleri ve 

sporseverler büyük bir heyecanla takip 

ettiler. 198 sporcunun katıldığı yarış, yaklaşık 

dört buçuk kilometrelik zorlu bir parkurda 

düzenlendi. Yarışa katılan sporcular Bağlıca 

Kampüsü’nde özenle hazırlanmış olan dağ 

bisikleti parkurunda önce Birben Tepesi’ne 

çıktılar. Tepenin ardından özel olarak 

hazırlanmış olan taş geçişli inişten Ankara 

manzaralı bugilere inerek kısa bir çıkışın 

ardından Atatürk Heykeli’nin yanından 

Redbull atlama tahtasından atlayışlarını 

yapıp bitiş noktasına dönerek parkuru 

tamamladılar. 

Elit erkek ve kadınlar yarışını, Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 

Haberal başlattı. Yurtdışından sporcuların 

da katıldığı yarışta elit kadınlarda Faranak 

Parto Azar birinci oldu. Başkent Üniversitesi 

sporcusu Esra Kürkçü de ikinciliği elde etti.  

Elit erkeklerde rakiplerini geride bırakmayı başaran 

Abdulkadir Kelleci, birinciliği bu yıl da bırakmadı. 

Yıldız erkek ve kızlarda yarışın başlangıç bayrağını Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal çekti. Yıldız 

sporcularda Başkent Üniversitesi Kampüsü’nde sert zirveler 

ve dik merdivenleri geçmeye çalışarak kıyasıya yarıştılar.

Yarış sonunda birinciler ödüllerini, Başkent Üniversitesi 

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr.Ali Haberal, Bisiklet Federasyonu Başkanı ve 

yöneticileri, Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. 

Kenan Araz, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Abdulkadir Varoğlu ve Prof. Dr. Nermin Özgülbaş’ın elinden 

aldı.“Başkent Üniversitesi Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası-

Ankara MTB CUP” ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, sporcuları tebrik etti ve herkesi sağlık için spor 

yapmaya çağırdı. 

Başkent Üniversitesi Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu yarışlar sonrası; 

“Başkent Üniversitesi bilime katkının yanında kültür ve sanat 

alanlarında da en iyiyi yapmayı bir kurucu ilke ve anlayış 

haline getirmiştir. Bu üçlü odağı tamamlayan en önemli 

eğitsel faaliyet alanlarından biri de spordur. Diğer spor 

dallarında olduğu gibi Başkent Üniversitesi olarak bisiklet 

sporunu da desteklemeye, ülkemizde bisiklet sporunu tüm 

disiplinleriyle geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. Hedefimiz toplumumuzun spor bilincini geliştirerek 

daha zinde, daha ahlaklı ve daha donanımlı olmasına katkıda 

bulunmaktır” dedi.    ■

Tekerlekler
Başkent’te
Döndü
“Başkent 
Üniversitesi 
Uluslararası Dağ 
Bisikleti Kupası
Ankara MTB CUP”
Başkent Üniversitesi 8-9- Temmuz tarihlerinde önemli 

bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Spora ve 

sporcuya tüm güç ve imkanlarıyla destek veren Başkent 

Üniversitesi bisiklet sporunu desteklemeye, ülkemizde 

bisiklet sporunu tüm disiplinleriyle geliştirmeye 

odaklanmaya devam ediyor.

Başkent Üniversitesi Spor Kulübü Derneği 
Başkanı ve Rektör Yardımcısı  
Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu; 

“Diğer spor dallarında olduğu gibi Başkent 
Üniversitesi olarak bisiklet sporunu da 

desteklemeye, ülkemizde bisiklet sporunu 
tüm disiplinleriyle geliştirmeye yönelik 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 



7776

baskent.edu.trBaşkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 7

4. İslami Dayanışma Oyunları yüzme 

branşında kadınlar 200 metre kelebek 

finalinde altın madalya kazanan 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi ve 

milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, İstiklal 

Marşı’nı dinletmekten büyük gurur 

duyduğunu söyledi. Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’deki oyunlarda, yarıştığı 

tek kategori olan 200 metre kelebek 

yüzme finalinde 2.11.78’lik dereceyle 

birincilik elde eden Üstündağ, yarış 

sonrası yapılan madalya töreninde 

Türk bayrağını göndere çektirmekten 

mutluluk duyduğunu ifade edip “İstiklal 

Marşı’nı söylemek benim için büyük 

gurur. Umarım önümüzdeki yarışlarda 

da böyle devam edeceğim. Bunu 

hedefliyorum” dedi. 

Başarılarına 19-30 Ağustos 2017 

tarihleri arasında Taipei City’de 

düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz 

Spor Oyunları yarışlarında 200 metre 

kelebek kategorisinde 1 bronz madalya 

alarak devam eden Nida Eliz Üstündağı 

kutluyor, madalyalarının devamının 

geleceğine inanıyoruz.

10 – 13 Mayıs 2017 tarihleri 

arasında Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu 

tarafından Denizli’de Pamukkale 

Üniversitesi’nde düzenlenen 

Üniversitelerarası “Okçuluk 

Türkiye Şampiyonası” 

müsabakalarına Başkent 

Üniversitesi sporcularından 

Zeynep Işılsu Ünal ve Oğulcan 

Gözek katıldı. 21 üniversitenin 

yarıştığı müsabakalar sonucu 

Başkentli sporcular MİX Takım 

kategorisinde Türkiye 2. oldular. Langırt
Başkent Üniversitesi Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

11 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal 

Tesisler Oyun Salonun’da “Langırt 

Turnuvası” düzenlendi. Turnuvada 

derece alan öğrenciler;

1. Murat Kaboğlu - Tıp Fakültesi

2. Berkin Çaygür - Tıp Fakültesi 

3. Kaan Çulcuoğlu - Hukuk 

Fakültesi 

Okçuluk

Başkent Üniversitesi Spor 

Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından 12 Mayıs 2017 

tarihinde öğrencilerin kampüs 

yaşamlarını hareketlendirerek 

sporu sevmelerini ve boş 

vakitlerini sporla dolu 

geçirerek sosyal aktivite 

yapmalarını sağlamak 

amacıyla Spor Salonu’nda 

“Oryantiring Tanıtımı ve Salon 

Oryantiring Uygulaması” 

etkinliği gerçekleştirildi. 

Oryantiring Federasyonu 

ile birlikte gerçekleştirilen 

etkinliğe toplam 30 kişi katıldı.

Ta
ek

wo
nd

o

Sa
tra

nç

Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu tarafından 
12-13 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Kırşehir’de 
yapılan “Üniversitelerarası 
Taekwondo Türkiye 
Şampiyonası” 
müsabakalarına Başkent 
Üniversitesi Patoloji 
Bölümü öğrencisi ve 
sporcusu Gizem Karakaş 
katıldı. 30 üniversitenin 
yarıştığı müsabakalar 
sonucu Gizem Karakaş 53 
kg. kategorisinde 5. oldu.

12-14 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Başkent 
Üniversitesi Satranç 
Sınıfında düzenlenen 
“Üniversiteler Arası IX. 
Başkent Takımlar Satranç 
Kupası” turnuvasına 
toplam 6 Üniversite katıldı.
Turnuva sonunda dereceye 
giren takımlar:
1.Başkent Üniversitesi
2.Ankara Üniversitesi
3.Gazi Üniversitesi

Oryantiring

Nida’dan 1 Altın
1 Bronz Madalya
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Aralık 2016 - Temmuz 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 SOYAD ESKI UNVANI YENI UNVANI KADRO YERİ BÖLÜMÜ

AYNUR FIRAT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TUGAN TEZCANER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

SERTAÇ ESİN YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

EDA YILMAZ AKÇAY ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

PELİN BÖRCEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

GONCA ÖZGÜN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

ERDAL KARAGÜLLE DOÇ. DR. PROF. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

EMEL EBRU ÖZÇİMEN DOÇ. DR. PROF. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PERİNATOLOJİ BİLİM DALI

EBRU HATİCE AYVAZOĞLU SOY ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

FARUK ALTINEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

HAKAN BOYA DOÇ. DR. PROF. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

EMRE DEMİRÇAY YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

ATİLLA KIRCELLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

ÜMİT ÖZÇELİK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

EMİNE İNCE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCOK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

ÇAĞLA BALİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ÖZLEM ÖZMETE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PINAR ERGEBOĞLU YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TAYFUN ÇOK YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ BİLİM DALI

CAN ALPER ÇAĞICI DOÇ. DR. PROF. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

HANDAN CANAN YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

TAHSİN TURUNÇ DOÇ. DR. PROF. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ARDA KARAGÖL UZMAN DR. YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

NESİBE DEREN ÖZCAN YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DENİZ ANUK İNCE YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NEONATOLOJİ BİLİM DALI

DİLŞEN ÇOLAK YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

KAAN SAVAŞ GÜLLEROĞLU YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

OYA BALCI SEZER UZMAN DR. YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

İLKAY ERDOĞAN DOÇ. DR. PROF. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI

ALİ ULAŞ TUĞCU UZMAN DR. YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NEONATOLOJİ BİLİM DALI

HANDE AYRALER TANER UZMAN DR. YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

AYŞE PINAR CEMEROĞLU UZMAN DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ BİLİM DALI

HÜSEYİN SAVAŞ GÖKTÜRK DOÇ. DR. PROF. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

EMRE BOZKIRLI YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENDOKRİNOLOJİ VE MET. HASTALIKLARI BİLİM DALI

ABDULLAH TEKİN DOÇ. DR. PROF. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

NAİME TOKMAK DOÇ. DR. PROF. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

ÇAĞATAY ANDİÇ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BERNA YILDIRIM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

MUSTAFA YILMAZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ÖZLEM CİĞERLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

YASEMİN ÖZKALE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

GÜRCAN ERBAY YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

ELİF KARADELİ DOÇ. DR. PROF. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

DUYGU TUNCER YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

ESER HAMZA DAYISOYLU YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

GORDON JOHN ROSS 
MARSHALL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ADİLE NURAY BAYRAKTAR DOÇ. DR. PROF. DR. GÜZEL SANATLAR VE TAS. 
VE MİM. FAK. MİMARLIK BÖLÜMÜ

ŞÜKRİYE ESRA BASKAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. HUKUK FAKÜLTESİ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  
ANABİLİM DALI

AHMET CEMİL ÜNAL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

SERKAN ÖCAL YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM 
DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

UĞUR EMEK DOÇ. DR. PROF. DR. İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

HAMİT ERDEM DOÇ. DR. PROF. DR. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

SITKI ÇAĞDAŞ İNAM DOÇ. DR. PROF. DR. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

KUMRU DİDEM ATALAY YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BANU GÜNTÜRK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NESLİHAN DURUTÜRK YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

ZELİHA ÖZLEM YÜRÜK YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

SEVCAN AVCI IŞIK ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

SİNEM METİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU DOÇ. DR. PROF. DR. TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

NURİTTİN ARDIÇ UZMAN DR. PROF. DR. TEMEL TIP BİLİMLERİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ESİN TOKMAK ÖZŞAHİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI

BAHAR ARAZ TAKAY YRD. DOÇ. DR. DOÇ. DR. TİCARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

BURCU GÜROL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. TİCARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ BANKACILIK BÖLÜMÜ

MUSTAFA BULUT OKUTMAN ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ YABANCI DİLLER Y. O. İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

AHMET REMZİ ULUŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YRD. DOÇ. DR. YABANCI DİLLER Y. O. İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ
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2017-2018 akademik yılında
tüm akademisyenlerimize,

öğrencilerimize ve çalışanlarımıza 
başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali Haberal
Rektör

Yurt İçi ve Yurt Dışı Otel Rezervasyonları
Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Biletleri

Kongre Organizasyonları
İş Geliştirme Seminerleri
Motivasyon Toplantıları

Transfer Hizmetleri
İş Gezileri

Şehit H. Temel Kuğuoğlu Cad. Yonca Apt.
No: 28/4 TR06490 Bahçelievler/ANKARA

t. 0312 215 51 60  f. 0312 215 14 85
office@buto-org.com   buto-org.com

Oya KÖKSAL
0536 266 74 08

bilet@buto-org.com

Nilay AKTARAN
0535 040 28 87

ticket@buto-org.com

UÇAK BİLET DEPARTMANI

                      Tourism 
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Baskent University 

Turizm & Organizasyon
Seyahat Acentası

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
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BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu  
20. km Bağlıca 06810 ANKARA
Tel:(0312) 246 66 66
baskent.edu.tr


