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BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Cerrahlar Koleji’nden Prof. Dr. Mehmet Haberal’a 

“Distinguished Philanthropist” Ödülü



 

Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü 

Değerli okuyucularımız,

Başkent Üniversitesi olarak verimli ve yoğun geçirdiğimiz 

bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm dünya ve ülkemiz 

için “umut, mutluluk, huzur, sağlık ve barış” dolu bir yıl 

olmasını dilediğimiz 2018 yılı üniversitemiz açısından 

ayrı bir anlam taşıyor. Yıllar hızla geçiyor ve biz çeyrek 

asırlık bir üniversite olmanın gururunu taşıyarak coşku ve 

heyecanla bekliyoruz yeni yılı.

Bağlıca Kampüsü’ndeki dikili tek ağaçtan, dört buçuk 

milyon ağaçlık bir ormana kavuşmamız; Türkiye genelinde 

10100, sadece Ankara’da 3799 çalışandan oluşan bir aileye dönüşmemiz; sağlık başta olmak üzere her alanda 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda adım atan 26 bin kişilik bir mezunlar kitlesi ve halen 15 bine 

yakın öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız için geçen süredir “25 yıl”. 

Sağlına kavuşturdukları, çalışanları, öğrencileri, mezunları ile kuruluşundan bu yana yanımızda olanlarla birlikte 

Kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamıza minnet ve şükranlarımızı 

sunuyoruz. Başkent Üniversitesi’ni önce Türkiye ve ardından dünyaya armağan olarak sunan ve ülkemizi tüm 

dünyada başarıyla temsil eden Hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kuruluş ilkeleri doğrultusunda hizmet 

verme gayretinde olan tüm emek sahiplerine teşekkür ediyoruz. Yirmi beş yıllık zorlu yolculuğumuz esnasında 

bizlerle olan ve maalesef yitirdiğimiz bütün Başkent Üniversitesi mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yeni içeriğiyle ikinci yılını dolduran Bülten Dergisi’nin bu sayısı da Üniversitemizin yoğun gündemi hakkında 

önemli bilgi ve haberleri içeriyor. Amerikan Cerrahlar Koleji’nin Kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız 

Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamıza verdiği “Distinguished Philanthropist” Ödülü başta olmak üzere alınan 

diğer ödüller, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen iş birlikleri, düzenlenen akademik, sosyal ve 

kültürel etkinlikler ile başarı haberlerinden oluşan son sayımızı sizlerle paylaşıyoruz. Hem ülkemiz hem de 

Üniversitemiz adına sevinçler yaşayacağımız; hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımız; sağlık, 

mutluluk, huzur ve barış dolu bir yıl diliyoruz.
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Amerikan Cerrahlar Koleji’nden
 Prof. Dr. Mehmet Haberal’a 
“Distinguished 
Philanthropist”  

Ödülü

104 yıllık tarihi ve dünyanın dört bir
yanındaki binlerce cerrah üyesiyle,
en önemli tıp kuruluşlarından biri 
olan Amerikan Cerrahlar Koleji, 
tarihindeki ilk Türk “Şeref Üyesi” Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’a, “Distinguished 
Philanthropist” Ödülü’nü takdim etti. 
Amerikan Cerrahlar Koleji’nin, Türkiye, 
Orta Asya ve Ortadoğu’daki şeref 
üyesi olmasının yanında, aynı zamanda 
Türkiye temsilcisi ve guvernörü olan 
Prof. Dr. Haberal bu ödülü, Amerikan 
Cerrahlar Koleji’nin ABD’nin San 
Diego kentinde düzenlenen 104. Tıp 
Kongresi’nde aldı.

Kolejin çalışmalarının anlatılması, 

yeni üyelerin kabul edilmesi ve yemin 

töreniyle başlayan kongrede, bilimsel 

çalışmaların başlangıcını simgeleyen 

açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Onursal üyelerin de hazır bulunduğu 

bu önemli kongrede, Amerikan 

Cerrahlar Koleji Başkanı Dr. 

Barbara Lee Bass, “Distinguished 

Philanthropist” Ödülü’ne layık 

görülen Prof. Dr. Haberal’ın, organ 

nakli ve yanık tedavi alanlarındaki 

öncü çalışmalarına vurgu yaptı. Prof. 

Dr. Mehmet Haberal “Distinguished 

Philanthropist” ödülünü aldıktan sonra 

Prof. Dr. Lamar McGinnis ve Prof. Dr. 

Mary H. McGrath; “Prof. Dr. Mehmet 

Haberal üstlendiği büyük görevler, 

gösterdiği gönüllülük ve kariyeri 

boyunca yeniliğe ve araştırmaya 

göstermiş olduğu adanmışlık nedeniyle 

bu ödüle layık görüldü. Dr. Haberal, 

genel cerrahi ile organ nakli ve yanık 

tedavisi konusunda Türkiye’de çığır 

açmıştır. Ayrıca Ankara’daki Başkent 

Üniversitesi’nin kurucusu ve yönetim 

üst kurulu başkanıdır” dedi.   

Amerikan Cerrahlar Koleji’nin bir 

önceki başkanı Prof. Dr. Lamar 

McGinnis’de kolejin 27.’sini verdiği bu 

ödülün, bu kez bir ilk özelliğini

taşıdığına dikkat çekerek; 

“Distinguished Philanthropist Ödülü, 

Amerikan Cerrahlar Koleji Vakfı 

tarafından 1989 yılından bu yana örnek 

teşkil eden ve kuruluşun misyonlarını 

öncelikli tutan kişileri takdir etmek 

amacıyla veriliyor. Bundan önce 26 kez 

bu ödül kuruluş üyelerine verildi. Ancak 

ilk kez uluslararası bir kişiye bu ödül 

veriliyor. O kişi de, Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’dır” dedi. 

Meslektaşlarının alkışları arasında 
sahneye çıkan Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’a “Distinguished 
Philanthropist” Ödülü, Amerikan 
Cerrahlar Koleji’nin bir önceki başkanı 
Prof. Dr. Lamar McGinnis tarafından 
takdim edildi.

Prof. Haberal, Prof. Dr. Lamar
McGinnis ve tüm meslektaşlarına
teşekkür etti ve “Burada sizinle birlikte 
olmaktan dolayı çok mutluyum ve 
onur duyuyorum. Aslında benim 
misyonum, görevim ve hedefim, her 
zaman hastalarım ve öğrencilerimdir. 
Doktorluk, diğer mesleklerden farklı bir 
meslek. Doktor olduğum için kendimi 
şanslı hissediyorum. Çünkü bu şekilde
hastalara ve insanlara yardım 
ediyorum” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal yurda 
dönüşünde İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda duygularını şu 
sözleriyle paylaştı; “Amerikan Cerrahlar 
Koleji’nin 104. toplantısıydı. Bu yıl da 
Başkent’ten 20’ye yakın arkadaşımız 
yeni üye oldular. Eğitim, sağlık ve 
insanlık için çalışanlar arasından 
da bir değerlendirme yapılmış ve 
beni seçmişler. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Görevimiz, ülkemizi 
yüceltmek ve yükseltmektir.
Bizler de bu görevimizi yerine
getirmeye çalışıyoruz. Ülkem için,
Türk bayrağının en üst düzeyde
dalgalandığını görmek benim için
gurur vesilesi oldu. Ülkem adına bunları 
yapmanın gururunu ve mutluluğunu 
taşıyorum” dedi.  ■

Prof. Dr. Lamar McGinnis:
“Bundan önce 26 kez bu ödül kuruluş 
üyelerine verildi. Ancak ilk kez 
uluslararası bir kişiye bu ödül veriliyor.  
O kişi de; Prof. Dr. Mehmet Haberal’dır.”

Dünyanın en saygın tıp derneklerinin başında gelen Amerikan 
Cerrahlar Koleji tarafından, sağlığa, eğitime ve insanlığa 

katkılarından dolayı Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya 
Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’a, “Distinguished Philanthropist” Ödülü verildi.

Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a verilen
 “Distinguished Philanthropist”
Ödülü ulusal ve uluslararası basında 
geniş yer buldu. Türkiye’nin tanınmış 
ve sevilen sağlıkçılarından Prof. 
Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet 
gazetesindeki köşesinde bu ödüle 
geniş yer vererek “9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in sık tekrarladığı 
cümlelerden biri de “Anmak yetmez, 
hayattayken alkışlayın” cümlesiydi. 
Ben de onun o mühim tavsiyesine 
uyarak sizi, bu sayfayı okuyan herkesi 
mümkünse değerli hocamız Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’ı alkışlamaya 
davet ediyorum. Hoca vardır iyi 
ders verir ama iyi hekim, iyi cerrah 
olmayabilir. Hoca vardır ikisini de 
becerir, ne var ki iyi yöneticilik ve 
yaratıcılık vasfı birazcık geridedir. 
Mehmet Haberal Hoca bu vasıfların 
tümünü hazmeden ve uygulamaya 
koyan nadir hocalarımızdan 
biridir. Gazetem Hürriyet’te onun 
Santiago’da düzenlenen Amerikan 
Cerrahlar Koleji’nin 104. Tıp 
Kongresinde “sağlığa, eğitime ve 
insanlığa katkılarından dolayı” özel 
olarak ödüllendirildiğini okuyunca 
sadece keyif almadım, gurur duydum, 
onurlandım ve alkışladım. İyi ki 
varsınız Mehmet Hoca ve biliyorum 
ki daha çok “Mehmet Hoca’lar” 
yetiştirmeye de devam edeceksiniz. 
Tebrikler ve saygılar…” dedi. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Japonya’ya, İspanya’dan Kazakistan’a, 
Kanada’dan İran’a kadar 29 ülkeden 
yüzlerce bilim insanı 1-3 Kasım 
2017 tarihlerinde Türkiye Organ 
Nakli Derneği ile Türk Dünyası 
Transplantasyon Derneği’nin 2. 
Uluslararası Bilimsel Kongresi için 
Türkiye’nin başkenti Ankara’da buluştu.

Kongrenin ev sahibi, 42 yıl önce, 3 
Kasım 1975 tarihinde Türkiye’de ilk 
organ naklini gerçekleştiren, Dünya 
Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş 
Başkanı, Başkent Üniversitesi Kurucusu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal oldu. 
Türkiye’de organ nakli konusunda 
bugüne kadar düzenlenen en önemli 
bilimsel etkinliklerden biri olan 
kongrenin açılış konuşmasını Prof. 
Dr. Mehmet Haberal yaptı. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal,  konuşmasında 

önce organ naklinin tarihçesini 
anlattı.Kadavradan yapılan organ 
nakli oranının çok düşük olduğunu 
belirterek, bir kez daha organ bağışı 
çağrısında bulundu. 

MESOT Başkanı Dr. Bassam Saeed 
ve Dünya Organ Nakli Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Nancy L. Ascher 
yaptıkları konuşmalarında Türkiye’de 
bulunmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 
 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın 
eşi Prof. Dr. Raisa Atambayeva da 
konuşmasında Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’a bu önemli kongrenin ev 
sahipliğini yaptığı için teşekkür 
etti. Türk Dünyası Transplantasyon 
Derneği’nin Kırgızistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Tacikistan 
temsilcileri de kürsüye çıkarak Prof. 

Dr. Haberal’a teşekkür ederek yöresel 
hediyelerini takdim ettiler.

Kongrenin ilk gününün ardından, 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı’nın eşi Prof. Dr. 
Raisa Atambayeva ve beraberindeki 
heyete Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi’ni gezdirdi. Transplantasyon 
ünitesi hakkında da bilgi veren Prof. 
Dr. Haberal, 9 aylıkken organ naklini 
gerçekleştirdiği Kırgız bebek ile çekilen 
fotoğrafını konukları ile paylaştı. 
Heyet daha sonra Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nü ziyaret ederek 
kampüste incelemelerde bulundular. 
Aynı günün akşamı Orkestra Akademik 
Başkent katılımcılara unutamayacakları 
bir müzik ziyafeti yaşattı. Yoğun ve bir 
o kadar da verimli geçen kongrenin 
ilk günü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
verdiği kokteyl ile sona erdi.

Kongrenin diğer iki gününde de bilim insanları organ naklinin 
önemine bir kez daha dikkat çekerek; son gelişmeleri 
değerlendirdiler. Prof. Dr. Mehmet Haberal da sunumlara 
soruları ile katkı verdi. Kongrede bilimsel sunumlar devam 
ederken, Başkent Üniversitesi’ne bağlı kuruluşların açtığı 
standlar da büyük ilgi gördü.

Amerika Birleşik 
Devletlerinden 
Japonya’ya,  
İspanya’dan 
Kazakistan’a, 
Kanada’dan 
İran’a kadar  
29 ülkeden 
yüzlerce bilim insanı 
1-3 Kasım 2017 
tarihlerinde Türkiye 
Organ Nakli Derneği 
ile Türk Dünyası 
Transplantasyon 
Derneği’nin  
2. Uluslararası 
Bilimsel Kongresi 
için Türkiye’nin 
başkenti 
Ankara’da 
buluştu.

Dünyayı Ankara’da
Birleştirdi 

Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği’nin 
Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye’de ilk organ naklinin 
42. yılında, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını ağırladı. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın 
eşi Prof. Dr. Raisa Atambayeva da 
konuşmasında Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’a bu önemli kongrenin ev 
sahipliğini yaptığı için teşekkür etti. 
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Köln Üniversitesi’ndeki konferans, Dernek Başkanı 
Levent Taşkıran’ın konuşmasıyla başladı. Taşkıran, Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’a katılımından dolayı teşekkür 
ederek gerçekleştirdiği ilkler hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin 
de Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın katılımından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Yoğun ilgi gören konferansta 
Prof. Dr. Mehmet Haberal Türkiye’nin 21. yüzyıla hangi 
şartlardan geldiğini, tıp biliminin gelişimini, Dünya Organ 
Nakli Derneği Seçilmiş Başkanlığı’na kadar olan tıp 
bilimine katkılarını, Türkiye’deki üniversitelerin gelişimini 
ve Başkent Üniversitesi’ni anlattı. Konuşmasının sonunda 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a desteği ve katılımı için plaket 
takdim edildi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş ile Başkent 
Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu 
da eşlik etti. Alman basınının da büyük ilgi gösterdiği 
konferans sonrası yurda dönen Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, “Görevimiz ülkemizi yüceltip yükseltmek. 
Başkent Üniversitesi olarak bunu yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.  ■

KÖLN’DE  
Prof. Dr. Mehmet Haberal’a
Yoğun İlgi Başkent Üniversitesi, 

Ankara’nın EN’leri  
Ödül Töreninde 

EN FAZLA 
İSTİHDAM 

SAĞLAYAN 
kategorisinde ödüle 

layık görüldü. 

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 
Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
merkezi Köln’de bulunan Türk Üniversiteliler 
ve Akademisyenleri Derneği ve Trucas 
Eğitim Kuruluşu’nun daveti ile 25 Kasım 2017 
tarihinde Köln Üniversitesi’nde “21. Yüzyılda 
Türkiye” isimli bir konferans verdi. 
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Prof. Dr. Mehmet Haberal’a bilimsel 
yolculuk esnasında Başkent 
Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı, Transplantasyon Bilim Dalı 
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. 
Aydıncan Akdur, Yrd. Doç. Dr. Mahir 
Kırnap ile Başkent Üniversitesi Genel 
Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu da 
eşlik etti. Kongrede Prof. Dr. Haberal’a, 
kurduğu dernekler, düzenlediği 
bilimsel kongreler ile bölgeye sağladığı 
katkılar dolayısıyla ilgi büyüktü. 
Özellikle kurduğu Ortadoğu Organ 
Nakli Derneği ile bölgeye büyük 
katkı sağlayan Prof. Dr. Haberal, 
meslektaşları tarafından coşkuyla 
karşılandı. Türkiye’yi ve Başkent 
Üniversitesi’ni, gururla temsil eden 
Prof. Dr. Haberal, kongrede iki önemli 
oturumda başkanlık yaptı. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ı derneğin eski 
başkanı Prof. Dr. Adel Fouad Ramzy 

takdim etti ve “Başkent Üniversitesi’nin 
Kurucusu, Uluslararası Cerrahlar Koleji 
Türkiye Bölümü Başkanı, ‘Experimental 
Transplantation’ Dergisi Editörü. 
Kendisi çok önemli ve yoğun bir insan 
ama benim iyi arkadaşım olduğu için 
bu sabah bu etkinliğe geldi ve iki 
sunum yaptıktan sonra geri dönecek. 
Geldiğiniz için teşekkürler Prof. 
Haberal” dedi. 

Başkent Üniversitesi transplantasyon 
ekibi de kongredeki sunumları ile 
Türkiye’de organ nakli sürecini ve yeni 
cerrahi teknikleri anlattılar.
Verimli geçen kongrenin ardından Prof. 
Dr. Haberal, Türkiye’ye dönüşünde 
Kahire’deki kongreyi değerlendirdi. 
Prof. Dr. Mehmet Haberal; “Dünya 
cerrahlarının üye olduğu Kolej-Tr 
temsilcisiyim. Kongreye Başkent ekibi 
olarak katıldık. İki de sunumumuz 

vardı. Bu toplantılar şöyle önemli, 
bilimsel, sosyal, hem başkenti hem 
ülkemizi temsil ettik. 24 saat olmadan 
döndük. Ne mutlu ki ülkemiz var.  
Bilimde, teknikte, sanatta asrın 
medeniyet düzeyine ulaşmışız. 
Adalette, özgürlükte sıkıntılar var. 
Bunların hepsini gidereceğiz. Ata’nın 
söylediği gibi asrın medeniyetinin 
ötesine götüreceğiz” dedi. Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ayrıca yeni bir cerrahi 
tekniğinin de müjdesini vererek; “Yeni 
yaptığımız, idrar kesesi küçük olan, 
normal çalışmayan hastalarımıza 
deneysel olarak geliştirmiş olduğumuz 
bir cerrahi tekniğini de orada sunma 
fırsatı bulduk. İnanıyorum ki bu teknik 
örnek bir çalışma olacak ve birçok 
kronik böbrek organ hastasını yeniden 
yaşama kazandıracaktır. İdrar kesesi 
küçük olan iki hastamızda uygulamayı 
gerçekleştirdik” dedi.  ■

Dünya Organ Nakli Derneği heyeti ile dünya 
çapında cerrahlardan oluşan yerel organizasyon 
komitesi, Dünya Organ Nakli Derneği tarafından 
2022 yılında düzenlenecek olan 29. Uluslararası 
Kongrenin yapılacağı yerle ilgili değerlendirme 
yapmak için İstanbul’da bir araya geldi. 

Bilim insanları hem İstanbul’un kültürel ve turistik 

özelliklerini gezerek yerinde gördü; hem de konaklama 

ve kongre merkezleriyle ilgili alternatifleri değerlendirdi. 

Ortadoğu, Amerika ve Türkiye’den saygın bilim insanları, 

tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın en güzel 

şehirlerinden biri olan İstanbul’da bu büyük kongrenin 

yapılabileceğini ifade ettiler. Prof. Haberal da “Türkiye’nin 

başkenti Ankara’dır; kalbi ise İstanbul’dur” diyerek bu kadim 

şehirde her türlü imkanın var olduğunu, kentin dünyaca 

ünlü birçok kongreye ev sahipliği yaptığını vurguladı. 

Programın ikinci gününde Dünya Organ Nakli Derneği heyeti 

ile yerel organizasyon komitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal 

liderliğinde bir değerlendirme toplantısı yaptı. Katılımcı bilim 

insanları Uluslararası Dünya Organ Nakli Derneği’nin 29. 

kongresinin 2022 yılında İstanbul’da yapılması konusunda 

hemfikir olduklarını belirttiler.   ■

2022 için 
İstanbul’a 
EVET

Bilim ışığını Türkiye’den 
tüm dünyaya yayan Başkent 
Üniversitesi Kurucusu, 
Dünya Organ Nakli Derneği 
Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Haberal önemli bir 
organizasyona daha imza attı. 

HABERAL 
COŞKUSU

Uluslararası Cerrahlar Koleji Mısır Bölümü 
Afrika Federasyonu’nun Bilimsel Kongresi, 
ICS African Federation Congress Kahire’de 
yapıldı. Kongrenin onur konuğu; Başkent 
Üniversitesi Kurucusu, Dünya Organ Nakli 
Derneği’nin Seçilmiş Başkanı Prof. Dr.  
Mehmet Haberal’dı. 

Mısır’da  
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın ilk asistan 
almaya başladığı 1960 yılından bu güne 
kadar yetişen 182 genel cerrah ve 2 
yoğun bakım yan dal uzmanı yetiştiren 
Genel Cerrahi biriminin 110 Genel Cerrahi 
Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Kültür 
Merkezi’nde 20 Eylül 2017 tarihinde 
bir araya geldiler. Toplantıya, Başkent 
Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ 
Nakli Derneği’nin seçilmiş Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Hacettepe 
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen 
de katıldı.

Bu önemli buluşmaya dünyanın önde gelen 

organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul 

edilen, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktoru 

ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 

estetik plastik cerrahide geliştirdiği tekniklerle 

dünyada anılan Prof. Dr. Onur Erol, organ 

naklinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Tuncer 

Karpuzoğlu, Genel Cerrahi’nin kitabını yazan 

Prof. Dr. İskender Sayek’in yanı sıra Hacettepe 

Türkİye’nİn

Gurur
tablosu

Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi biriminde ihtisas yapmış, 

ilklere imza atmış bilim insanları 

ve uzmanlar katıldı. Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Bülent Altun konuşmasında 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a teşekkür 

ederek; “Bugün bu ülkede 3200 

tane nakil yapılıyorsa sayıları buraya 

ulaştıysa, bununla ilgili ilk nakli ve 

beraberinde hukuki düzenlemesini 

yapan Mehmet Haberal hocamıza biz 

nefrologlar olarak minnettarız” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 

yer alan Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı’nın 1960 yılında ilk asistan almaya 

başladığını, günümüze kadar 182 

genel cerrahi uzmanı ve 2 yoğun 

bakım yan dal uzmanı yetiştirdiğinin 

altını çizerek; “Anabilim dalımız, 

dünya literatürlerinde adını duyurmuş 

genel cerrahlar yetiştirirken, 

meraklı ve heyecanlı araştırmacılar, 

iyi konuşmacılar, iyi yazarlar ve 

bilim adamları yetiştirmiştir. Bu 

misyonumuzu kesintisiz olarak 57 

yıldır devam ettirmektedir. Bunun 

en önemli kanıtı ise; mezunlarının 

üçte ikisinden fazlasının akademik 

unvan sahibi olmalarıdır. Mezunları 

sadece Türkiye’de değil, dünyadaki 

tıp, bilim ve sanata önemli katkılarda 

bulunmuşlardır. Değerli büyüklerimiz, 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. 

Münci Kalayoğlu, Prof. Dr. Onur Erol, 

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Prof. Dr. 

İskender Sayek başlıca örnekleridir” 

dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Hacettepe 

Üniversitesi için ‘Sağlıkta devrimin 

ön sözü’ ifadesini kullanarak 

Hacettepe Üniversitesi’nin Türkiye 

için bir dönüm noktası olduğunu 

belirtti. Prof. Dr. Mehmet Haberal 

toplantıda yaptığı konuşmasında 

hocası Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı 

anarak onun Türkiye’deki sağlık ve 

eğitim alanına yaptığı katkıların asla 

unutulmayacağının altını çizdi.

Birbirinden değerli bilim insanlarına 

günün anlam ve önemine ilişkin 

plaketler takdim edildi. Prof. Dr. 

Tuncer Karpuzoğlu’na plaketini Prof. 

Dr. Mehmet Haberal verdi.  

Merkez Kampüs’teki toplantıya katılan 

eski mezunlar, kendilerini yetiştiren 

hocalarının anısına düzenlenen 

oturumlarda cerrahi vakaları 

inceleyip, Hacettepe Üniversitesi’nin 

Türkiye’ye katkılarını anlattılar. Ünlü 

cerrahlar, toplantıya katılan genç 

meslektaşlarına da başarıya giden 

yola ilişkin ipuçları verdiler.   ■

Prof. Dr. Bülent Altun: 
“Bugün bu ülkede 
3200 tane nakil 
yapılıyorsa sayıları 
buraya ulaştıysa, 
bununla ilgili ilk 
nakli ve beraberinde 
hukuki düzenlemesini 
yapan Mehmet 
Haberal hocamıza 
biz nefrologlar olarak 
minnettarız.” 
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Tüm bu gelişmelere karşılık 
yetersiz olan kadavradan organ 
bağışı sayısını artırmak için 
kamuoyu ile birlikte sağlık 
çalışanlarını da bilgilendirmek 
amacıyla Sağlık Bakanlığı 
ile Başkent Üniversitesi el 
ele vererek; “Organ Nakli 
Koordinatörü Sertifikalı Eğitim 
Programı” düzenledi.
 
Türkiye’nin dört bir yanından 

gelen hekimler, sağlık çalışanları 

organ nakliyle ilgili 16 Ekim- 27 

Ekim tarihleri arasında düzenlenen 

kursta eğitim aldılar. Gölbaşı 

Patalya Otel’de gerçekleştirilen 

kursun açılışına Başkent 

Üniversitesi Kurucusu, Dünya 

Organ Nakli Derneği Seçilmiş 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal ile Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcısı Dr. Arif Kapuağası da 

katıldı. Dr. Arif Kapuağası, Prof. Dr. 

Mehmet Haberal’a organ naklinde 

öncülüğünü yaptığı her şey için 

teşekkür etti ve organ nakliyle ilgili 

son verileri paylaşarak, Türkiye 

genelinde bakanlık olarak bu işi çok 

ciddiye aldıklarını, alt yapı ve organ 

naklinde dünyanın en iyi ekiplerinin 

Türkiye’de olduğunu kaydederek; 

“Organ nakli konusunda dünyadaki 

sayılı ülkelerin başında geliyoruz. 

Ülkemizde kurulan sistemimiz çok 

başarılı. Bunu yurt dışından gelip 

görenler söylüyor. Altyapımız 

mükemmel ancak organ bağışımız 

çok az. Halkımız bu konuda daha 

çok bilgilendirilmeli” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal da konuşmasında; 

Başkent Üniversitesi olarak her 

türlü eğitimi desteklemeye hazır 

olduklarını belirterek “Başkent 

Üniversitesi Adana, Ankara, 

İstanbul ve Konya hastanelerinde 

Başkent Üniversitesi 
Sağlık Bakanlığı

Bir  
Organ 
Bir  
Hayat!

böbrek, karaciğer ve kalp nakilleri 

sürdürüyor. Hedefimiz sayımızı 

artırmak ve daha çok insana 

ulaşmak. Bunun için de ilgi ve 

bağış bekliyoruz” dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu, 

Dünya Organ Nakli Derneği 

Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal da açılış konuşmasında, 

Türkiye’nin bilim ihraç eden 

bir ülke konumuna geldiğini 

vurgulayarak, organ nakli sürecini 

ve ilgili yasayı anlattı. Prof. Dr. 

Haberal konuşmasında ayrıca 

“İnanıyorum ki; organ nakli 

bekleyen bir çok hasta var ve 

bu hastalara yeniden bir yaşam 

sağlama imkanımız olacak. 

Bu hastaların hayatı ameliyat 

masasında değişiyor. Türkiye’de 

organ naklinde kadavra organa 

duyulan ihtiyaç çok büyüktür. 

Özellikle kadavra organ bağışı 

konusunda Avrupa’nın en geri 

ülkelerinden birisiyiz. Bu durum 

insanımızın ihtiyaç duyduğu 

tedavi şansına ulaşamadığını 

gösteriyor. Bu konuda gelişme 

göstermemiz gerekmektedir” 

dedi.

Açılış konuşmaları ile başlayan 

“Organ Nakli Koordinatörü 

Sertifikalı Eğitim Programı”nda 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 

“Dünyada ve Türkiye’de Organ 

Naklinin Gelişimi” ve “Organ 

Nakli ve Mevzuatı” başlıklı iki 

ayrı oturumda konuştu. Prof. Dr. 

Haberal, oturumların ardından 

katılımcıların sorularını da 

yanıtladı.

Katılımcılar 11 gün süren yoğun 

kurs eğitimleri sonunda sınava 

girerek aldıkları sertifikalarla 

“Organ Nakli Koordinatörü” 

olmaya hak kazandılar.    ■

Ülkemizde ilk başarılı organ 
transplantasyonu 1975 yılında 
Prof. Dr. Mehmet Haberal 
tarafından böbrek nakli olarak 
gerçekleştirildi ve daha sonraki 
yıllarda birçok merkezde organ 
transplantasyonu giderek artan 
sayılarda ve başarıyla uygulandı.
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ev sahipliğinde, Türk İç Hastalıkları 
Uzmanlık Derneği ve Türk 
Gastroenteroloji Derneği’nin 
katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl 
ilki gerçekleştirilen “Karaciğer 
Hastalıklarında Erken Tanı ve 
Tedavi Sempozyumu” 15-16 Eylül 
2017 tarihleri arasında bilim 
insanlarını Adana’da bir araya 
getirdi. 

Sempozyumun onur konuğu 3 Kasım 

1975 yılında Türkiye’de organ naklinin 

kapılarını açan ve sayısız ilke imza 

atan, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve 

Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Haberal oldu. Sempozyum 

açılışında konuşan Türk Gastroenteroloji 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, 

aydınlanmanın yolunun eğitimden 

geçtiğini vurguladı. Türk İç Hastalıkları 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler 

de konuşmasında Türkiye’de tanı 

ve tedavinin gelişmiş ülkelere göre 

geride olduğunu söyleyerek bu tür 

bilimsel toplantıların sayısının artması 

gerektiğinin altını çizdi.   Sempozyum 

açılışında konuşan Başkent Üniversitesi 

Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ise 

konuşmasında Başkent Üniversitesi’nin, 

Türkiye’nin sağlık alanında kurulan ilk 

üniversitesi olduğunu belirterek Başkent 

Üniversitesi kuruluş sürecinin yanı sıra 

Türkiye’deki organ nakli gelişim sürecini 

de katılımcılarla paylaştı. Başkent 

Üniversitesi’ndeki nakiller hakkında da 

bilgi aktaran Prof. Dr. Haberal, bilimin 

birleştirici gücü olduğunu belirterek, 

meslektaşlarına önemli mesajlar 

verdi. Konuşmasının sonunda soruları 

yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Haberal, 

‘Hiç umutsuzluğa düştüğünüz oldu 

mu?’ sorusuna çok net bir şekilde ‘Hayır’ 

diyerek; “Ne mutlu ki ülkemiz var. 

Ben Hemşin yaylalarından geliyorum 

ve okulsuzluktan geliyorum. Ben 

ilkokula teyzelerimin misafir odasında 

başlayan Mehmet Haberalım ve odun 

ateşinin ışığında ders çalışan Mehmet 

Haberalım. Şartlar ne olursa olsun. 

Türkiye Cumhuriyeti en zor şartlardan 

bugünlere geldi. Bizlerin birinci görevi 

bu ülkeye sahip çıkmaktır. İşte bu 

yüzden o sorunuzun cevabı ‘Hiç bir 

şartta, o demir kapılar arkasında bile 

kesinlikle geri adım atmadım.’ Burada 

ne diyorsam orada da aynı şeyleri 

söyledim. ‘Ne mutlu ki ülkemiz var’ 

dedim.” 

Karaciğer Hastalıklarında Erken Tanı 

ve Tedavi Sempozyum programında 

yer alan, kendi alanlarında ulusal ve 

uluslararası deneyime sahip bilim 

insanları sempozyum boyunca konuları 

vaka örnekleri üzerinden tartışarak 

karşılıklı bilgi paylaşımında  

bulundular.  ■

Karacİğer  
Hastalıklarında 
Erken Tanı 
ve Tedavİ  
Sempozyumu

Sempozyumun onur konuğu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal toplantı 
aralarında katılımcıların fotoğraf 
isteklerini kırmayarak, fotoğraf çektirdi.

29-30 Eylül 2017 tarihlerinde 
Başkent Üniversitesi Adana 
Dr. Turgut Noyan Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Kışla 
Sağlık Yerleşkesi’nde, Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji 
Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi 
Bilim Dalı, Türkiye Çocuk 
Nörolojisi Derneği ve Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Nörolojisi Bilim Dalı tarafından 
gerçekleştirilen “2. Doğu Akdeniz 
Nörokütan Hastalıklar Günleri-
Nörofibromatozis Sempozyumu” 
gerçekleştirildi.

Çocuk nörolojisi alanında Türkiye’nin 

önemli bilim insanları ve hekimlerini bir 

araya getiren sempozyuma Başkent 

Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 

Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal da katıldı. Sempozyumun 

başkanlıklarını Prof. Dr. İlknur Erol ve 

Prof. Dr. Şakir Altunbaşak, Bilimsel 

Kurul Başkanlığını ise Prof. Dr. Faik 

Sarıalioğlu yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, 

Başkent Üniversitesi’nin eğitim, 

araştırma ve klinik hizmetlerine eşit 

derecede ağırlık verdiğini belirtti. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal da konuşmasında, 

Başkent Üniversitesi’nin Adana’da 

bulunan sağlık ve eğitim kurumlarının 

bölge açısından önemine dikkat 

çekerek; “Başkent Üniversitesi olarak 

Adana’da hizmet veren kurumlarımız 

sadece Adana’ya hizmet etmiyor. 

Bütün Çukurova Bölgesi’nin yanı sıra 

Kıbrıs’ta dahil olmak üzere Ortadoğu 

coğrafyasından bir çok hasta Adana’ya 

geliyor ve burada şifa buluyorlar. 

Üniversitemizin çalışmaları sadece 

hastane ve sağlıkta olmuyor. Bunun 

bir de bilimsel faaliyet yönü var. Adana 

Merkez Müdürlüğümüz bu alanda çok 

önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu 

etkinlikler sadece kendi kurumumuzda 

çalışan hekimlerimizin değil bölgedeki 

tüm hekimlerimizin bilgi, görgü ve 

becerilerinin artmasında önemli rol 

oynuyor” dedi. 

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve 

Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Haberal ise sempozyumda 

bir açılış konferansı verdi. “Atatürk’ün 

Manevi Mirasına ve Eserlerine 

Sahip Çıkmak” başlıklı konferansta 

Başkent Üniversitesi’nin kuruluş 

sürecini de anlattı. “Üniversiteler 

ülkenin geleceğidir” diyen Prof. 

Dr. Mehmet Haberal konuşmasının 

devamında; “Bizim görevimiz bu 

ülkeye sahip çıkmaktır. Bu ülkeyi 

yüceltip yükseltmektir. İşte Başkent 

Üniversitesi bunun için kuruldu” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal sempozyum 

kapsamında “Hizmet Ödülü” alan bilim 

insanlarına da ödüllerini verdi.

İki gün süren ve kendi alanında 

ülkemizdeki ilk kapsamlı toplantı 

olması nedeni ile ayrı bir öneme sahip 

olan sempozyumda Nörofibromatozis 

hastalığı tanısı, tedavisi, Türkiye’deki 

son veriler güncel ve yeni bilgiler 

eşliğinde tartışıldı.  ■

2. Doğu Akdeniz  
Nörokütan Hastalıklar Günleri
Nörofibromatozis Sempozyumu

Prof. Dr.  
Mehmet Haberal: 
“Bizim görevimiz bu 
ülkeye sahip çıkmaktır. 
Bu ülkeyi yüceltip 
yükseltmektir. İşte 
Başkent Üniversitesi 
bunun için kuruldu.”
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Türkiye’nin dört bir yanından ve diğer 

ülkelerden çok sayıda hekimin katıldığı 

sempozyum saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta 

konuşan Ankara Akupunktur Derneği 

Başkanı Prof. Dr. Cemal Çevik; “Bilindiği 

üzere, akupunktur ve diğer tamamlayıcı 

tıp uygulama sertifikalarının 

geçerlilik süresi yedi yıldır. Sertifika 

geçerlilik süresi içerisinde en az 

dört kez akupunktur ile ilgili ulusal/

uluslararası eğitimlere veya bilimsel 

toplantılara katıldığını belgeleyenlerin 

sertifikalarının geçerlilik süreleri beş 

yıl uzatılmakta olup, derneğimizce 

düzenlenen kongre ve sempozyumlar, 

Bakanlıkça kabul edilen bilimsel 

toplantılar kapsamında yer almaktadır” 

diyerek ev sahipliğinden dolayı Başkent 

Üniversitesi’ne teşekkür etti. Sağlık 

Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı 

ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire 

Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarının üniversite ve eğitim 

araştırma hastanelerindeki merkezlerde 

yapılması gerekliliğinin altını çizerek 

bakanlık olarak bu alanda yapılan 

ve yapılacak bilimsel araştırmaları 

desteklemeye devam edeceklerini 

belirterek desteklerinden ötürü Prof. Dr. 

Mehmet Haberal’a teşekkür etti.

Açılışta konuşan Akupunktur Derneği 

Kurucu Başkanı Dr. Nüzhet Ziyal’ın 

ardından kürsüye çıkan, Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal da konuşmasında; “Modern 

tıbbın yerine bir alternatif olarak 

değil, ancak tamamlayıcı olarak 

pek çok uygulama metodu hem 

doğu toplumlarında, hem de batı 

toplumlarında uygulana gelmektedir” 

diyerek Başkent Üniversitesi’nin Ankara 

ve İstanbul hastanelerinde uygulanan 

akupunktur tedavisi hakkında bilgi 

verdi.

Akupunktur, ozon uygulaması, 

homeopati, fitoterapi, kupa uygulaması, 

mezoterapi, sülük uygulaması, 

hipnoz uygulaması, proloterapi ve 

onkolojik hastalıklarda tamamlayıcı tıp 

uygulamaları gibi konu başlıklarının 

bulunduğu sempozyum sonunda tüm 

katılımcılara sertifikaları törenle verildi. ■

Kök Hücre Nakli ve Hücresel 

Tedavide Bilinmeyenler Toplantısı 

(COSTEM) Almanya’nın başkenti 

Berlin’de gerçekleştirildi. 48 ülkeden 

çok sayıda uzmanın katıldığı kök 

hücre nakli ile hücresel tedavide 

karşılaşılan güçlükler ve çözüm 

yollarının tartışıldığı toplantıda, 

Türkiye’yi Başkent Üniversitesi 

Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Erişkin 

Kemik İliği Nakil Merkezi’ni kuran 

Prof. Dr. Hakan Özdoğu ve Prof. 

Dr. Can Boğa temsil etti. Başkent 

Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi’nin 

kurucuları Prof. Dr. Hakan Özdoğu 

ve Prof. Dr. Can Boğa, ‘Orak 

Hücre’ hastalığının tedavisiyle ilgili 

yürüttükleri çalışmalarıyla, ‘En İyi 

Araştırıcı Ödülü’ne layık görüldü. 

Toplantıya aktif olarak katılan 

Prof. Dr. Özdoğu ve Prof. Dr. Boğa, 

bölgesel bir tıbbi ve sosyal sorun 

olan “Orak Hücre” hastalığında 

iyileşme sağlayan çalışmalarının 

sunumunu yaptı. Prof. Dr. Özdoğu 

ve Prof. Dr. Boğa, Orak Hücre 

Hastalığı’nın tedavisinde alınan 

olumlu sonuçlar nedeni ile  

 ‘En İyi Araştırıcı Ödülü’ne layık 

görüldüler.  ■

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı’ndan Doç. Dr. Elif Küpeli, 
28 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri 
arasında Kanada’nın Toronto 
şehrinde düzenlenen “Chest 2017” 
kongresinde, Amerikan Bronkoloji 
ve Girişimsel Pulmonoloji 
Derneği’nin dergisi olan Journal 
of Bronchology and Interventional 
Pulmonology dergisinde “Editorial 
Excellence Award-Best Reviwer” 
ödülünü almıştır.  ■

5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, 
Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de yapıldı.  
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun 
açılış oturumunun “Onur Konuğu” oldu.

Başkent Üniversitesi Ev Sahipliğinde

5. Akupunktur ve 
Tamamlayıcı Tıp 
Sempozyumu Başkent’e

Berlin’den Ödül

Editorial
Excellence Award
Best Reviwer:
Doç. Dr. Elif Küpeli
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Başkent Üniversitesi Sağlık 
Uygulamaları İnovasyon 
Merkezi (Başkent University 
Center of Health Innovation 
- BUCHI) Siemens Innovation 
Think Tank Kurucusu ve Global 
Direktörü Sultan Haider’in 
Fahri Başkanlığında açılış 
toplantısını gerçekleştirdi.
Başkent Üniversitesi Kurucusu 
ve Yönetim Üst Kurul Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Haberal ve 
Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, BUCHI 
fahri kurucusu Sultan Haider’e 
katkılarından dolayı fahri 
BUCHI başkanlığı plaketi verdi. 

19 Ekim 2017’de Avni Akyol 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ödül töreninde, 
Başkent Üniversitesi’nin sağlık 
uygulamalarındaki girişimci ve 
inovatif projelerine yaptığı katkıları 
ve yenilikçiliğe olan bağlılığı 
için Sultan Haider’a teşekkür 
eden Prof. Dr. Mehmet Haberal 
sözlerine, “Sürdürülebilir bir 

şekilde öğrenci ve akademisyenler 
arasında disiplinlerarası yenilik 
ve araştırmalara yönelik 
küresel talepleri karşılamak 
üzere geliştirilen girişimcilik 
çabalarınızdan dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz” diye devam 
etti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
Sultan Haider rehberliğinde 
çalışmış olan girişimci takımları, 
dünya çapındaki yarışmalarda 
aldıkları ödüller için kutladı ve bu 
ödüllerin Başkent Üniversitesi’nin 
yüksek kaliteye ve sürekli gelişime 
olan güçlü odaklanmasının sonucu 

Başkent University Center of 
Health Innovation - BUCHI

olduğunu belirtti. Dünya genelinde 11 inovasyon 
laboratuvarı kurmuş ve 500’den fazla patenti 
olan Sultan Haider, bu ödül karşısında “Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Ali Haberal’a bu 
ödüle beni layık gördüğü için onur ve minnettarlık 
duyuyorum. Prestijli üniversitelerden biri olan 
Başkent Üniversitesi’nde Sağlık Uygulamaları 
Yenilik Merkezinin oluşturulması için sunulan 
imkanlardan dolayı çok heyecanlı ve çok 
müteşekkirim” diyerek duygularını dile getirdi.

Törende konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal, “Sağlık inovasyonu alanında 
özellikle dünya çapında prestijli üniversitelerde 
girişimcilik ve inovasyon altyapılarının ve eğitim 
programlarının kurulması konusundaki katkıları 
ile tanınan Sultan Haider tarafından BUCHI’nin 
desteklenmesi bizim için büyük bir mutluluktur. 
Başkent Üniversitesi Sağlık Uygulamaları 
İnovasyon Merkezi’nin kurucusu ve fahri müdürü 
olarak kendisini kazanmaktan dolayı çok 
mutluyuz” dedi.

BİTTO Yöneticisi Arzu Fırlarer ise “Sultan Haider 
başkanlığında BUCHI’nın kurulması akademik 
girişimciliği ve disiplinlerarası işbirliği yaklaşımını 
teşvik ederek Başkent Üniversitesi’nin vizyonunu 
desteklediğini görmekten dolayı çok mutluyuz” 
diye düşüncelerini ifade etti.  ■

Prof. Dr. Ali Haberal:
“Sağlık inovasyonu alanında özellikle dünya 
çapında prestijli üniversitelerde girişimcilik 
ve inovasyon altyapılarının ve eğitim 
programlarının kurulması konusundaki katkıları 
ile tanınan Sultan Haider tarafından BUCHI’nin 
desteklenmesi bizim için büyük bir mutluluktur. 
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Hem yakın dostu Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’la hasret gidermek hem de 
daha önce konferans vermek için 
geldiği kampüsü yakından tanımak 
için gerçekleştirilen ziyarette 
Büyükerşen ve beraberindeki 
heyet, Prof. Dr. Mehmet Haberal 
ile makamında buluştu. Prof. 
Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. 
Büyükerşen’e, kurulduğu 1993 
yılında bir tek bodur ağacın 
yer aldığı Başkent Ünivertsitesi 
Kampüsü’nün nasıl 4 milyon 
500 bin ağacın yetiştiği bir 
ormana dönüştüğünü anlattı. 
Prof. Dr. Büyükerşen, Türkiye’ye 

kazandırdığı eserler nedeniyle Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’ı kutladı. Keyifli 
geçen sohbetin ardından günün 
anısına karşılıklı hediyeler takdim 
edildi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör 
Prof. Dr. Ali Haberal ile Yılmaz 
Büyükerşen’e Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nü gezdirdi. 
İlk durak; kampüs içindeki 
Abdurrahman Tuncak Atatürk 
Evi oldu. Atatürk’ün manevi oğlu 
Abdurrahim Tuncak’ın katkıları 
ile oluşturulan müzede, Prof. Dr. 

Mehmet Haberal, Büyükerşen’e 
eve ait her ayrıntıyı anlattı. Prof. Dr.  
Büyükerşen, müzeden ayrılırken 
Atatürk özel defterini de imzaladı.

Prof. Dr.  Yılmaz Büyükerşen, 
yıllar önce ilk kez bir vakıf 
üniversitesinde hayata geçirilen 
sanal mahkeme salonunu da 
beğeniyle dolaştı. Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Prof. 
Dr. Mehmet Haberal daha sonra 
TBMM’ye geçti.
Aralarında Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Eski Genel Sekreteri 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 
beraberindeki heyetle Başkent Üniveritesi’ni ziyaret etti

Canan Demir ve Anadolu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Şaduman Halıcı’nın da yer 
aldığı heyet ise kampüs turuna devam 
etti. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Haberal ile Rektör Yardımcıları, konuk 
heyeti, Türkiye’nin en büyük üniversite 
kütüphanelerinden biri olan kongre 
ve kültür merkezine götürerek, özel 
koleksiyonlar, çalışma odaları hakkında 
ayrıntılı bilgi verdiler. Heyet ayrıca Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde; 
Devlet Konservatuvarı,  yenilenen 
seramik atölyesi ve son teknoloji ile 
donatılmış Güzel Sanatlar Fakültesini de 
hayranlıkla gezdi. Konukların ilgisini en 
çok çeken bölüm ise ilk kez gördükleri 
Thermopolium mutfağı oldu. Konuklar, 
kendilerini ilgiyle karşılayan Başkent 
Üniversitesi yetkililerine teşekkür ettikten 
sonra Eskişehir’e davet ederek kampüsten 
ayrıldılar.   ■

Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
Türkiye’ye kazandırdığı eserler için 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı kutladı.Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in

Başkent Ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
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Başkent Üniversitesi, 
Cumhuriyet’in 94. kuruluş 
yıldönümünü Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinlik ile kutladı. 
Bu gururlu günün özel konuğu, 
Anadolu Üniversitesi Tarih  
Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şaduman Halıcı oldu.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 

Salonu’ndaki programa ilgi büyüktü. 

Program, saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunması ile başladı. Başkent 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

sanatçılarının sunduğu müzik 

dinletisinin ardından açılış konuşmasını 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal yaparak günün anlam 

ve önemini belirtti. Prof. Dr. Ali 

Haberal Cumhuriyet’in değerlerine 

sahip çıkılması gerektiğine vurgu 

yaparak; “Atatürk en çağdaş hukuk 

sistemini ülkemize getirmiştir. Hukukun 

gerekliliğini ise tek bir cümle ile 

özetlemiştir” diyerek Ulu önderin; 

“Adalet mülkün temelidir” sözünün 

altını çizdi.

Doç. Dr. Şaduman Halıcı ise 

“Cumhuriyet’in Kazanımı, Türk Hukuk 

Devrimi” başlıklı konuşmasına; 

“Mustafa Kemal Paşa, 24 Nisan’da 

Meclis’te yaptığı konuşmada önce 

adli gücü bağımsız olmayan bir 

ulusun devlet halinde varlığının 

kabul edilemeyeceğine işaret etmiş, 

sonra ulusun bağımsızlığının ve 

varlığının devamı için her şeyden önce 

dünyadaki uluslar tarafından haklarına 

ve görevlerine saygı duyulmasını 

sağlayacak bir sistemin kurulması 

gerektiğini vurgulamıştır” diyerek 

başladı. 

Konuşmasında; Ankara Adliye Hukuk 

Mektebi’nin açılışına değinen Doç. Dr. 

Halıcı, Aydınlanma Çağı değerlerini 

Anadolu’ya taşımayı hedefleyen Devrim 

kadrosunun “Mektepli bir Adliye” 

ilkesini benimsediğini söyledi. Çağdaş 

yasaların kabulünü ise Mecelle’nin 

çağdaş gereksinimleri karşılamadığını 

belirterek anlattı. “Cumhuriyet’in 

Kazanımı, Türk Hukuk Devrimi” başlıklı 

konuşmada adalet örgütü ve adalet 

personelinin özlük haklarında yapılan 

düzenlemeler de yer aldı. Doç. Dr. 

Şaduman Halıcı, adalet örgütünde 

yapılan düzenlemeleri ise; Devrim 

kadrosu çağdaş yasalarını yürürlüğe 

koyarken adalet örgütünü de yeniden 

düzenledi. Bu çerçevede mahkemeler 

yeniden örgütlendi” diyerek konunun 

önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Halıcı 

konuşmasının sonunda Bozkurt-Lotus 

davasına vurgu yaparak; “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin uluslararası hukukta 

eşitliğini kanıtlayan Bozkurt-Lotus 

Davası, aynı zamanda uluslararası 

hukuk için de örnek bir olay oldu. 

Bu olaydan sonra, uluslararası 

sözleşmelerde açıkça hüküm altına 

alınmayan ya da uluslararası hukuk 

kuralları bulunmayan konularda; 

‘Uluslararası Hukukta, devletlerin 

yargı yetkisini açıkça sınırlayan bir 

kural olmayan konularda devletler 

yargı yetkisine sahip olduklarını ileri 

sürebilirler’ görüşü geçerli oldu” dedi.

Doç. Dr. Şaduman Halıcı’ya katılımından 

dolayı teşekkür plaketi verildi.   ■

Cumhurİyet’İn

94. Kuruluş 
Yıldönümü 
Kutlu Olsun Afiş Tasarım

ı: Öğr. Gör. Sem
ih Delil, Başkent Üniversitesi İletişim

 Fakültesi
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ISVET 2017 açılış konuşmalarını Başkent Üniversitesi 

Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride 

İffet Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman 

Ertürk, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal yaptı. “Üniversitelerin ana görevi, eğitim ve 

araştırma yapmak” diyen Prof. Dr. Ali Haberal, 3. kuşak 

üniversite olmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. 

Ali Haberal konuşmasında ayrıca; “Gelişmiş ülkelerle 

rekabet edebilme açısından mesleki ve teknik eğitimin 

desteklenmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması 

gerekmektedir. Bu nedenle gençlerin mesleki ve teknik 

eğitime yöneliminin sağlanması amacıyla, mesleki 

eğitim almış teknik elemanların çalışabilecekleri 

alanlara sağlanan teşvikler artırılmalıdır. Meslek 

yüksekokulların temel kuruluş amacı; ihtiyaç 

duyulan ara eleman açığını öncelikle bölgesel  

olmak üzere ülke genelinde kapatmaktır.  

Uluslararası  
Yükseköğretimde  

Mesleki  
Eğitim ve 
 Öğretim  

Sempozyumu
Bu nedenle meslek yüksekokulları 

bölüm ve programları bölgesel 

ihtiyaçlarla uygun hale getirilmelidir.  

Meslek yüksekokullarının yerleşim 

yerleri ve sanayi ile ilişkisinin 

kurularak yeni açılacak bölümlere 

karar verilirken bölge ihtiyaçları esas 

alındığı takdirde eğitimden istihdama 

geçiş kolaylaşacaktır” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı 

Lokman Ertürk ise Kahramankazan’ın 

ilk üniversitesi olan Başkent 

Üniversitesi’nin ilçeye katkılarını 

vurguladı. Başkent Üniversitesi 

Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü 

ve aynı zamanda Sempozyum 

Dönem Başkanı Prof. Dr. Feride 

İffet Şahin ise sempozyum sonrası 

yaptığı açıklamada; “ Bu yıl 

ikincisini düzenlediğimiz ISVET 

2017 Sempozyumu’na yurt içi 

ve yurt dışından yerli-yabancı 

çok sayıda akademisyen katıldı. 

Sempozyumda sunumu yapılan 

bildirilerden seçilen çalışmalara, 

Başkent University Journal of 

Education (BUJE) dergisinde makale 

olarak yayınlanma olanağı sunuldu. 

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Sempozyumu ile 

akademisyen, sanayici ve sivil toplum 

temsilcileri, yöneticiler ve kurumsal 

temsilcileri buluşturularak, mesleki 

ve teknik eğitim sisteminin temel 

sorunları ve çözümlerine yönelik 

yenilikçi yaklaşımların tartışılmasına 

fırsat sağlanılmasına çalıştık. 

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 

ISVET 201’ye katkı sağlayan tüm 

akademisyenlere ve katılımcılara 

teşekkür ediyorum” dedi.   ■

ISVET 2017

Uluslararası Yükseköğretimde 
Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Sempozyumu ISVET 2017, 

Başkent Üniversitesi Kazan 
Meslek Yüksekokulu tarafından 

12-14 Ekim 2017 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. 

Ana teması “Üniversite, 
Sektör ve Yerel Yönetimlerin 

Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki 
Rolü ve İş Birlikleri” olan 

sempozyumda aynı zamanda 
mesleki eğitim ve öğretimle 

ilgili diğer konulara da 
yer verildi.
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Başkent Üniversitesi ile Türkiye 
Barolar Birliği arasındaki işbirliği 
projelerine bir yenisi daha 
eklendi. Daha önce hukukçulara 
yönelik verilen arabuluculuk 
eğitiminde birlikte çalışan 
Türkiye Barolar Birliği ve Başkent 
Üniversitesi bu kez de, “Ceza 
Muhakemesinde Uzlaştırmacı 
Eğitimi” için işbirliği yürütecek.

Ceza Muhakemelerinde Uzlaştırmacı 
Eğitimi verilmesine yönelik protokol 
4 Ekim 2017 tarihinde törenle 
imzalandı. 

Başkent Üniversitesi  ve Türkiye 
Barolar Birliği arasındaki işbirliği 
protokolü imza törenine, Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal, TBB Başkanı Av. Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Başkan 
Yardımcısı Av. Ünsal Toker, Genel 

Başkent 
Ünİversİtesİ - TBB 
Yenİ İşbİrlİğİ

Ceza Muhakemesinde 
Uzlaştırmacı Eğitimi
Protokolü İmzalandı
 

Sekreter Av. Sabiha Tekin, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri 
Erdal Güngör, Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kudret Güven, Rektör Yardımcıları 
ve BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali 
Halıcı katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali Haberal, Türkiye Barolar 
Birliği ile gerçekleştirilen ortak 
projelerin devam edeceğini 
belirterek; “Türkiye Barolar Birliği 
ile işbirliğimiz önce arabuluculuk 
eğitimiyle başladı ve yaklaşık 5000 
civarında hukukçuya bu eğitim 
verildi. Çok da başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. Bakanlığın üst 
düzey yöneticileri, Yargıtay’dan 
bir çok başkan bu programa 
katıldı. Devamında da yeni bir 
proje, uzlaştırmacılık eğitimi 

Türkiye genelinde Barolar Birliği 
ile Başkent Üniversitesi Eğitim 
Danışmanlık Merkezi tarafından 
gerçekleştirilecek. Önemli bir 
eksikliği gidereceğine ve önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyoruz” 
dedi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, 
Başkent Üniversitesi ile işbirliğinin 
sağladığı ve sağlayacağı katkılara 
dikkat çekti, organ nakli ameliyatı 
nedeniyle törene katılamayan 
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’a teşekkür 
etti. TBB Başkanı Feyzioğlu ayrıca, 
Başkent Üniversitesi’nin eğitim 
alanında, TBB’nin de hukuk alanında 
Türkiye’nin önemli markalarından 
olduğunu söyleyerek; “Arabuluculuk 
konusunda işbirliğimizin ne 
kadar etkili olduğunu ispatlamış 

durumdayız. Şimdi de Ceza 
Muhakemesinde Uzlaştırma 
Yönetmeliği çerçevesinde tüm 
Türkiye’ye uzlaştırmacı eğitimini 
Başkent Üniversitesi ile birlikte 
vereceğiz” dedi.

Ceza Muhakemelerinde 
Uzlaştırmacı Eğitimi; alternatif 
uyuşmazlık çözümü, iletişim ve 
müzakere becerileri ile yöntemlerini 
geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar 
gören, şüpheli ya da sanık ile 
birlikte çalışmanın özel koşulları 
ve ceza adaleti sistemi hakkında 
bilgi sahibi olma hususlarında 
yeterlilik kazandırmayı amaçlıyor. 
Uzlaştırmacı olacak kişilere otuz 
altı saati teorik ve on iki saati 
uygulamalı olmak üzere en az kırk 
sekiz ders saati eğitim  
verilecek.  ■

Kimler Uzlaştırmacı Olabilir?
Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden 
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer 
veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık 
yükseköğrenim yapanlar uzlaştırmacı olabilmekteler.
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Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal 
ve beraberindeki heyet, Çanakkale Şehitliği’ni 
ziyaret etti. Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. 
yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette 
heyet, Çanakkale Şehitlerine şükranlarını sundu. 

Gelibolu Yarımadası’nda başlayan programa; Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, TEV Ankara Şube Başkanı 

Ömer Turna, Ressam Hikmet Çetinkaya, OSTİM Çırak 

Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, 

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Polatlı OSB Başkanı 

Erol Ünal, OSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Genç, 

basın mensupları katıldı.

Anlamlı etkinliğe Mecidiye Tabyası ve Şahindere Sargıyeri 

Şehitliği ziyaret edilerek devam edildi. Burada son 

durak ise Çanakkale Şehitleri Abidesi oldu. Devamında 

ise Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’na 

giden heyet, Deniz Müzesi ve Nusret Mayın Gemisi ile 

ziyaretlerini tamamladı.

Çanakkale 
Şehitliği’ne
Anlamlı
Ziyaret

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal ziyaretle ilgili olarak yaptığı 

açıklamada, 18 Mart’ın Çanakkale Boğazı’nın 

geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği 

ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu 

belirterek, Çanakkale Zaferi’nin vatanın 

bütünlüğü, milletin bağımsızlığı söz konusu 

olduğunda, Türk milletinin engelleri 

aşabileceğinin en güzel örneği olduğunu 

vurguladı. Prof. Dr. Haberal ayrıca; “Başkent 

Üniversitesi olarak, aziz şehitlerimize 

duyduğumuz minnet ve vefa duygusu ile 

ülkemize sağlanacak en büyük katkının 

üretmekten geçtiğini biliyoruz” diyerek 

Çanakkale’yi bu topraklarda yaşayan her 

bir ferdin ziyaret etmesi gerekliliğinin altını 

çizdi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 

Hüseyin Kutsi Tuncay; “Tarihimizin en 

önemli günü olan Cumhuriyetin ilanının 

önsözü Çanakkale Zaferi’dir. Dünya tarihi 

pek çok türden savaşlar yazmış, toplumsal 

dayanışmalara sahne olmuştur ancak hiçbir 

zaman Çanakkale Zaferi gibi bir direnişe 

tanıklık etmemiştir. Tarihimizi hatırlayıp, 

sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. 

Bizlere bir vatan bahşeden şehitlerimize 

ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir 

borcumuzun olduğunu düşünüyoruz”  

dedi.  ■

Ayca bir nurdur Çanakkale’de gökyüzü
Kan ilen yazıldı özge vatanın önsözü...

Prof. Dr. Ali Haberal;  
“Başkent Üniversitesi olarak,  
aziz şehitlerimize duyduğumuz  
minnet ve vefa duygusu ile  
ülkemize sağlanacak en  
büyük katkının üretmekten  
geçtiğini biliyoruz.”
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Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal ise 10 Kasım’ın 

yas değil hesap verme günü olduğunu 

vurguladı.

Başkent Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Sadi Çaycı “Türk Devrimi ve Anayasa 

Düzeninin Korunması Bakımından 

Devlet ve Din İlişkileri” başlıklı bir 

konferans verdi. Prof. Dr. Çaycı’nın 

konuşmasında çarpıcı ayrıntılar yer 

aldı. Prof. Dr. Sadi Çaycı konuşmasının 

başında; Türkiye Cumhuriyeti’nin 

toplumun huzuru, milli dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan demokratik, laik ve sosyal 

bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Çaycı; “Devlet, din ve inanç 

esaslarını belirleyemez ve yönetemez; 

buna teşebbüs ederse de etkili olamaz. 

Devlet ancak, Anayasa düzeninin 

korunması maksadıyla özel bir çerçeve 

kanun çıkarabilir. Çerçeve kanun, 

sadece Sünni İslam öğretisini değil, 

devletçe tanınan tüm din ve inançları 

ve bunun belirlenmesine ilişkin esas 

ve usulleri; Anayasal düzene karşı 

olabilecek faaliyetle ilgili idari ve cezai 

yaptırımları kapsayabilir” dedi. Prof. 

Dr. Sadi Çaycı ayrıca; Türk Devriminin 

bir yönüyle; çağdaş medeniyet, kültür, 

devlet ve toplum yapılanmalarının 

İslam’la çatışma içinde olmadığını 

halka anlatabilme girişimi olduğunu 

belirterek nitelikleri Anayasa’da 

belirtilen Cumhuriyet’in öngördüğü 

Anayasa düzeninin korunmasının 

en güçlü teminatının, milli eğitim 

düzeninin çağdaşlığı ve etkinliği 

olabileceğini belirtti.  ■

İzindeyiz  
Atam

Başkent Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi-ATAMER 
tarafından düzenlenen 
“Atatürk’ün Ölümsüzlüğünün 
79. Yıldönümü” töreninde 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk özlemle anıldı.

“Atatürk’ün Ölümsüzlüğünün 

79. Yıldönümü” nedeniyle 

düzenlenen tören saat 09:05’te  

Başkent Üniversitesi 

Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’na 

çelenk koyulmasının ardından 

Başkent Üniversitesi İhsan 

Doğramacı Konferans Salonu’nda 

devam etti. Başkent Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı 

sanatçılarının müzik dinletisiyle 

başlayan törende  Başkent 

Üniversitesi İletişim Fakültesi 

tarafından hazırlanan “İzin 

Silinmez Atam” adlı kısa film 

sunuldu. 

Törende açılış konuşmasını 

Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal yaptı. Prof. 

Dr. Ali Haberal, Atatürk ilkelerinin 

Türkiye Cumhuriyeti’nin asli 

nitelikleri olduğunu vurgulayarak 

bu ilkelerin ülkemizin geleceğine 

ışık tuttuğunu söyledi. 
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Çağdaş ve kaliteli eğitiminin 
yanı sıra öğrencilere sunduğu 
imkanlar nedeniyle de en çok 
tercih edilen yüksek öğretim 
kuruluşlarının başında gelen 
Başkent Üniversitesi’nde 
akademik yıl heyecanı yeni 
öğrenciler için açılan ORY 
100 Üniversite Hayatına Giriş 
dersi başlıklı oryantasyon 
programları ile başladı.

25 Eylül 2017 tarihinde başlayan 

‘ORY100 Üniversite Hayatına Giriş’ 

dersi açılış konuşmasını Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal yaptı. Konuşmasında 

öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ali 

Haberal; “Başkent Üniversitesi, 

anaokulundan doktoraya, 

öğrencilikten iş hayatına, öğrencisi, 

mezunları ve tüm çalışanları ile 

büyük ve mutlu bir ailedir. Bu 

ailenin yeni üyeleri olarak sizleri 

aramızda görmekten büyük bir 

mutluluk duymaktayız ve ‘Ailemize 

hoş geldiniz’ diyoruz. 1993 yılında 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın, 

büyük fedakarlıklarla dolu bir 

süreçte kişisel vizyonunu büyük bir 

ustalıkla işleyerek kurmuş olduğu 

üniversitemizde nitelikli eğitim alma 

ayrıcalığına erimiş durumdasınız. 

Üniversitede bulunduğunuz dönem 

yaşamınızın en değerli yılları ve 

geleceğinizin temellerini atacağınız 

yıllar olacaktır. Başkent Üniversitesi, 
ülkemizin geleceğinin güvencesi 
olan öğrencilerimizin en iyi şekilde 
yetiştirme gayreti ve özverisi ile 
sizlere eşsiz bir üniversite deneyimi 
yaşama imkanı sunmaktadır. 
‘Başkent Üniversitesi Ailesi’ sizlerle 
daha da güçlenecektir. Bu ailenin 
birer üyesi olarak sizleri aramızda 
görmekten büyük bir mutluluk 

duymaktayız” dedi. 

ORY100 
Üniversite  
Hayatına 
Giriş Dersi

ORY100

Program dahilinde verilen 

‘Başkentli Olmak’ seminerinde 

ise Başkent Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Nermin 

Özgülbaş öğrencilere Başkent 

Üniversitesi olanakları hakkında 

ayrıntılı bilgi verdi.  

Oryantasyon haftası boyunca 

öğrencilere verimli ve eğlenceli 

etkinliklerle kampüs tanıtımı 

yapıldı.  Kampüs içinde 

öğrencilerin yer alabileceği tüm 

sosyal ve kültürel aktiviteler ve 

bu aktivitelerin yapılabileceği 

alanlar öğrencilere tanıtıldı. 

Öğrencilere kütüphaneden, spor 

salonuna, kafeteryalardan servis 

duraklarına kadar kampüs içinde 

yer alan tüm birim ve alanlar 

hakkında bilgi verilmesinin 

yanı sıra tanıtım broşürleri de 

dağıtıldı. 

Tüm fakülteler ve meslek yüksek 

okulları da kendi bölümlerinin 

öğrencileriyle akademisyenlerini 

bir araya getirerek tanışmalarına 

olanak sağladı. Bölüm tanışma 

toplantılarında dersler ve bölüm 

işleyişleri hakkında da bilgiler 

verildi. Başkent Üniversitesi 

oryantasyon haftası Cower 

Rangers grubunun konseriyle 

sona erdi.  ■
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Başkent Üniversitesi 24 Kasım 
Öğretmenler Gününü Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törenle 
kutladı. Eğitim Fakültesi 
tarafından organize edilen tören 
müzik dinletisi ile başladı. Törenin 
açılış konuşmalarında Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal öğretmenlik mesleğinin 
kutsal bir meslek olduğu bir 
kez daha vurgulayarak önemine 
dikkat çekti. Başkent Üniversitesi 
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 
Haberal da Başöğretmen, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anarak başladığı konuşmasında 
“Görevimiz bize emanet edilen 
ülkemizi yüceltip yükseltmek” 
dedi. Öğretmenlik mesleğinin 
önemine değinen Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, “Toplumun önünde 
yürümesi gereken kişiler vardır. 

Başında da öğretmenler gelir” 
dedi. Başkent Üniversitesi’ndeki 
Öğretmenler Günü Töreni 
moderatörlüğünü Prof. Dr. Servet 
Özdemir’in yaptığı Saadet Tabakçı, 
Nilgün Doğan ve Murat Tabakçı’nın 
konuşmacı olarak katıldığı “Lider 
Öğretmenler Konuşuyor” başlıklı 
panel ile son buldu. 

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun 
ise öğretmenler günü ile ilgili olarak 
yaptığı açıklama; “Dünyada 1994’ten 
beri Öğretmenler Günü, 5 Ekimde 
kutlanmaktadır.  Türkiye’de ise Millet 
Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün 
Başöğretmenliği kabul tarihi olan 
24 Kasım günü, 1981 yılından 
beri Öğretmenler Günü  olarak 
kutlanmaktadır. Bu günde genellikle 
öğretmenleri onure edecek etkinlikler 
düzenleyerek yaptıkları işin önemi 
hem onlara hem toplum geneline 

anlatılmaya çalışılmaktadır. 
Bir toplum için öğretmenin ve 
öğretmenliğin önemi tartışılmazdır. 
Bunu farklı vesilelerle dile getiren 
pek çok veciz ifade vardır. Örneğin 
Atatürk’ün “Dünyanın her tarafında 
öğretmenler insan topluluğunun en 
özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır”  
ve “Öğretmenler!... Cumhuriyet, 
sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür” nesiller ister” gibi ifadeleri  
öğretmenlerin gelecek kuşakların 
yetiştirilmesinde ne kadar önemli 
olduğunu belirtmiştir” dedi.  

Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, 
Abraham Lincoln’nün oğlunun 
öğretmenine yazdığı mektubu 
paylaşarak; “Öğrenmesi gerekli 
biliyorum; tüm insanların dürüst ve 
adil olmadığını, fakat şunu da öğret 
ona: Her alçağa karşı bir kahraman, her 
bencil politikacıya kendini adamış bir 
lider vardır. Her düşmana karşı bir dost 
olduğunu da öğret ona. Zaman alacak 

biliyorum, fakat eğer öğretebilirsen, 
kazanılan bir doların, bulunan beş 
dolardan daha değerli olduğunu öğret. 
Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona 
ve kazanmaktan neşe duymayı. 
Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. 
Eğer yapabilirsen, sessiz kahkahaların 
gizemini öğret ona.
Bırak erken öğrensin, zorbaların 
görünüşte galip olduklarını... 
eğer yapabilirsen; ona kitapların 

mucizelerini öğret. Fakat ona; 

gökyüzündeki kuşların, güneşin 

yüzü önündeki arıların ve yemyeşil 

yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini 

düşünebileceği zamanlar da tanı...  

hata yapmanın, hile yapmaktan çok 

daha onurlu olduğunu öğret ona.

Ona kendi fikirlerine inanmasını 

öğret, herkes ona yanlış olduğunu 

söylediğinde dahi...

Tüm insanları dinlemesini ve sadece iyi 

olanları almasını da öğret...

Eğer yapabilirsen üzüldüğünde bile 

nasıl gülümseyebileceğini öğret ona. 

Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını 

öğret. Herkesin sadece kendi iyiliği için 

çalıştığına inananlara dudak bükmesini 

öğret ona ve aşırı ilgiye dikkat 

etmesini... Ona, kuvvetini ve beynini 

en yüksek fiyata satmasını, fakat hiçbir 

zaman kalbine ve ruhuna fiyat etiketi 

koymamasını öğret.

Ona her zaman kendisine karşı derin 

bir inanç taşımasını öğret. Böylece 

insanlığa karşı da derin bir inanç 

taşıyacaktır” diyerek yaşama dair 

erdem ve değerlerin aktarımında 

öğretmenlerden beklenilenlerin altını 

çizmiş oldu.

Prof. Dr. Altun açıklamada ayrıca 
ilgili kurumların çoğunun 24 
Kasım’da öğretmenlerin sorunlarına 
ve çözüm önerilerine eğildiğini 
belirterek; “Eğitim fakülteleri 
ise daha çok öğrencilerinin 
hayata hazırlanması ve mesleki 
motivasyonunun yükseltilmesine 
yönelik etkinliklere yer vermelidir. 
Bizler de her yıl Başkent Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde de bugünün 
anlam ve önemini vurgulamak ve 
Başöğretmen Atatürk’ü anmak için 
çeşitli etkinlikler düzenlenmekteyiz. 
Bu kapsamda bu yılki Öğretmenler 
Gününde öğrencilerimizin etkinliklerde 
aktif rol almasını istedik. Onlardan 
şiir ve öykü yanında gençlerin çok 
kullandıkları caps, vine gibi başlıklarda 
öğretmenlikle ilgili paylaşımlarını aldık; 
sembolik bir değerlendirmeye tabi 
tuttuk. Ayrıca bu yıl alanda başarılı 
lider öğretmenler deneyimlerini 
öğretmen adayları ile paylaştılar. 

Eğitim sistemimiz içerisinde birçok 
sorun olmasına rağmen  zorluklar 
içerisinde görevlerini büyük bir özveri 
içinde yapan öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü kutluyorum” 

dedi.   ■

24 Kasım 
Öğretmenler Günü
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Türkiye’nin Milli Güvenliği:   
Güncel Durum  
ve Gelecek
Başkent Üniversitesi’nde  
19 Ekim 2017 tarihinde “Türkiye’nin 
Milli Güvenliği:  Güncel Durum 
ve Gelecek” konusu Başkent 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadi 
Çaycı’nın verdiği brifingte masaya 
yatırıldı. 
 

Başkent Üniversitesi SAM Müdürü Prof. 

Dr. Sadi Çaycı’nın verdiği brifingte 

dikkat çekici başlıklar vardı. Bunlardan 

ilki milli güvenlikte eğitim ve önemi 

idi. Prof. Dr. Çaycı milli güvenlikte 

eğitimin önemini; “ Bir devleti tahrip 

etmek, atom bombasını veya uzun 

menzilli füzeleri gerektirmiyor. Bu 

maksatla yalnızca eğitimin kalitesini 

düşürmek, öğrencilerin sınavlarda hile 

yapmasına göz yummak yeterli. İşte 

hastalar böyle yetiştirilmiş hekimlerin 

elinde ölür. Binalar, böyle yetiştirilmiş 

mühendisler yüzünden çöker. Para, 

böyle yetiştirilmiş ekonomistler 

ve muhasebe uzmanları yüzünden 

kaybolur. İnsanlık, böyle yetiştirilmiş 

ilahiyatçıların elinde ölür. Adalet, 

böyle yetiştirilmiş yargıçların elinde 

kaybolur. Kısacası, eğitim sisteminin 

çökmesi, devletin çökmesi anlamına 

gelir” ifadelerine yer vererek anlattı.

Brifingte üzerinde durulan dikkat çekici 

başlıklardan biri de milletlerarası hukuk, 

tarih ve diplomasi oldu. “Tarihten hak 

değil, ders çıkarılır,  bazen de bir iddia 

için, kanıt çıkarılabilir. Ama herkes, 

kendi tarihi perspektifiyle tarihten hak 

çıkarır ve takipçisi olmaya kalkışırsa, 

milletlerarası barış ve güvenlik diye 

bir şey kalmaz” diyen Prof Dr. Sadi 

Çaycı; “BM Genel Kurulunun 1970 tarihli 

Milletlerarası Dostça İlişkiler Bildirisini 

iyi anlamak ve değerlendirebilmek 

gerekir. Devletlerin egemen eşitliği ve 

karşılıklılık ilkeleri çerçevesinde, belki 

de hiç ummadığımız muhataplarımızın, 

uygun gördükleri koşullarda ve 

zamanlarda, bize aynı şekilde karşılık 

Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi 
tarafından 09 Kasım 2017 tarihinde Kuzey Irak’taki 
gelişmeler ve Türkiye’ye olası etkilerinin davet edilen uzman 
isimlerce değerlendirilmesi amacıyla bir panel düzenlendi. 

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. H. Yelda Demirağ moderatörlüğündeki panele 

Merkez Strateji Enstitüsü Başkanı E.Tuğg. Dr. Oktay Bingöl, 21.Yüzyıl 

Türkiye Enstitüsü Başkanı E. Kur. Alb.Cahit Armağan Dilek ve ORSAM 

Ortadoğu Uzmanı Bilgay Duman katıldı. Panelistler, Kuzey Irak’ta 25 

Eylül 2017’de yapılan referanduma gidiş sürecini, referandum sonrası 

gelişmeleri değerlendirdiler. Merkez Strateji Enstitüsü Başkanı E.Tuğg. 

Dr. Oktay Bingöl; bölgede bundan sonraki olası gelişmeler ve bunun 

Türkiye üzerinde yaratabileceği olumlu ve olumsuz etkileri ve çözüm 

önerilerini açıkladı. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı E. Kur. Alb. 

Cahit Armağan Dilek; Türkiye’nin başlangıçta hem Suriye hem de 

Kuzey Irak konusunda izlediği yanlış politikaları ve buradan çıkarılması 

gereken dersleri değerlendirerek, bölgeye yönelik ABD, İran, Rusya 

gibi devletlerin politikaları üzerinde durdu ve Türkiye’nin son dönemde 

Irak merkezi Hükümeti ve İran ile geliştirdiği ilişkilerin geleceğini 

değerlendirdi. ORSAM Ortadoğu Uzmanı Bilgay Duman ise bölgedeki 

gelişmelere daha farklı bir perspektiften yaklaşarak, özellikle bölgedeki 

Türkmenlerin durumu, bu konuda Türkiye’nin yaptıklarını ve yapılması 

gerekenleri değerlendirdi. Panel bitiminde konuşmacılara teşekkür 

belgeleri takdim edildi.  ■

International 
Congress on 
Law in Iran
İran Devlet Başkanı tarafından yayınlanan 
8 Haziran 2017 tarihli Vatandaş 
Hakları Bildirisi’nin etkin bir şekilde 
uygulanabilmesini sağlamak üzere, İran üst 
düzey bürokratlarının ve akademisyenlerinin 
bilgilendirilmesi, sorunların tartışılması 
amacıyla 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Tahran’da düzenlenen “International 
Congress on Law in Iran”a Başkent 
Üniversitesi’nden Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sadi Çaycı katıldı. Prof. Dr. Sadi 
Çaycı, açılış oturumunda genel olarak Türkiye 
deneyiminden alınabilecek dersler konusunda 
bir konuşma yaptı. Daha sonra da iki ayrı 
çalıştayda, “Uluslararası Olmayan Silahlı 
Çatışmalar Hakkında Uluslararası Hukuk” ve  
“Terörle Mücadelede Uygulanabilir Hukuk” 
konularında sunumlar yaparak tartışmaları 
yönetti.   ■

vermek isteyeceklerini (retaliation) 

hatırda tutmak gerekir. Silahlı 

güç kullanarak yurt savunması 

anlaşılabilir; hakların korunması 

anlaşılabilir; ancak, uluslararası 

uyuşmazlıkların silahlı güç 

kullanımı ve askeri zaferler yoluyla 

çözümlenebileceğini sanmak 

oldukça yanıltıcı. Sorunlar, 

uyuşmazlıklar, öldürerek / ölerek 

değil, sorunu doğru anlayarak, 

muhataplarla anlamlı iletişim 

içinde bulunabilmek, görüşünü iyi 

anlatabilmek, ama karşı tarafı da 

iyi anlayabilmek suretiyle, taviz-

uzlaşma yaklaşımı ile ancak kalıcı 

olarak çözümlenebiliyor” dedi.

“Türkiye’nin Milli Güvenliği:  

Güncel Durum ve Gelecek” başlıklı 

brifingte önemli başlıklardan biri 

de terörle mücadeleyi kapsadı. 

Terör kavramının çok geniş 

anlaşılması ve uygulanması, 

demokratik düzenin işleyişini 

olumsuz etkiler diyen Prof. Dr. 

Çaycı, sadece güvenlik ağırlıklı 

önlemlerle terörle mücadelede 

yeterli bir sonuç alınmasının çok 

güç göründüğünün de altını çizdi.

Milli güvenliğin ulusal bir 

sorumluluk olduğunun dile 

getirildiği brifingte; güvenli bir 

geleceğin, gerçeklere, bilgiye, 

deneyime ve sağduyuya dayalı 

olarak oluşturulabileceği 

vurgulanırken, milli güvenlik 

siyasetini, ulusal yeteneğin ve 

milletlerarası hukukun getirdiği 

sınırlamaları da dikkate alarak, 

tek taraflı değil, olabildiğince, 

ortak ve dengeli çıkarlara 

dayandırabilmenin önemine 

değinildi.  ■
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Ankara’nın “Başkent” oluşunun 
94’üncü yıldönümü nedeniyle 
Başkent Üniversitesi Galeri 
Başkent’te “Bozkırda Açan  
Çiçek: Ankara” konulu fotoğraf 
sergisi açıldı. 

‘Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara’ 

fotoğraflarının yer aldığı serginin 

açılışını Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal yaptı. Prof. Dr. 

Ali Haberal açılış konuşmasında; 

“Ankara’nın Başkent olarak 

seçilmesi çok önemli bir adımdı” 

dedi. Konuşmasının devamında; 

“Atatürk, Nutkunda da belirttiği 

gibi Heyet-i Temsiliye’nin batı 

illerine ve İstanbul’a yakın olmasını 

istiyordu. Batı illerimizin bir kısmı 

Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. 

O günkü şartlar göz önünde 

bulundurulduğunda Ankara, güvenlik 

başta olmak üzere birçok açıdan 

iyi bir konumdaydı. Kurtuluş Savaşı 

boyunca Ankara’nın oynadığı siyasi 

ve stratejik rol Atatürk’ün bu kararının 

ne kadar yerinde olduğunun ispatıdır” 

diyen Prof. Dr. Ali Haberal, serginin 

açılmasına katkı sağlayan Başkent 

Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 

Merkezi Müdürlüğü’ne de teşekkür 

etti. Başkent Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi Uzmanı Ercan 

Çitlioğlu da serginin önemine dikkat 

çekti.  Açılışın ardından Prof. Dr. Ali 

Haberal, Rektör Yardımcıları, dekanlar 

ve akademisyenler ile birlikte Galeri 

Başkent’teki ‘”Bozkırda Açan Çiçek: 

Ankara” konulu sergiyi gezdi.

Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ile Dericizade Arşivlerinden 

alınan fotoğraflardan oluşan sergide 

yer alan fotoğraflar, izleyicileri geçmiş 

yıllara götürerek Başkent Ankara’nın 

dününe bakabilme olanağı sağlarken, 

özellikle yeni nesil öğrencilere hiç 

bilmedikleri bir zamana yolculuk 

imkanı sunuyor.   ■

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. 

Nermin Özgülbaş, Rektör Danışmanı 

Prof. Dr. Mustafa Kuru, Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül 

Akbaba Altun, Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Rahmi Yağbasan, 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan 

Tepecik, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Füsun Eyidoğan 

ve Eğitim Fakültesi’nden bir grup 

akademisyen eğitim tarihi açısından 

önemli olan ve Başkent Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nin ilgisi kapsamında 

bulunan, geçmişteki adı ile 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü, bugünkü 

adıyla Hasanoğlan Fen Lisesi’ni 

15 Kasım 2017 tarihinde ziyaret 

etti. Başkent Üniversitesi heyetini, 

Hasanoğlan Fen Lisesi Müdürü Hafız 

Topçu ve Hasanoğlan Öğretmen 

Okulu’ndan 1964 yılında mezun olan 

emekli öğretmen Ali Kınacı karşıladı. 

Hasanoğlan yerleşkesi hakkındaki 

sözlü sunumun ardından o dönemden 

kalan restore edilen ve edilemeyen 

pek çok binanın bulunduğu alan 

gezildi. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal; yerleşkenin eğitim 

ve kültür tarihi içerisindeki yeri 

gereği, bu mirasın geniş ölçekli 

topluma hizmet projesiyle restore 

edilmesi gerektiğini belirterek; “Köy 

Enstitülerinin kuruluş felsefesinde yer 

alan; iş başında, uygulayarak beceri 

eğitimi yapılmasının izleri yerleşkede 

hala canlı. Restore edilen amfi tiyatro, 

hala kullanılır durumdaki ahşap 

atölyesi, geçmişte sinema salonu 

olarak da kullanılan çok amaçlı salon, 

kütüphane, müzede yer alan müzik 

salonundaki piyano ve müzik aletleri 

ilgi çekici. Yine o dönemde kullanılan 

sinema makineleri, dikiş makineleri, 

matbaaya ait baskı makineleri, o 

dönemde kullanılan tarım araçları, 

deney malzemeleri özellikle genç 

kuşakların ve eğitimcilerin mutlaka 

görmesi gereken malzemeler. Ancak 

ne yazık ki zamanında yerli halkın da 

kullanımına açık olan hamam binası 

gibi pek çok bina da gezilemeyecek 

kadar harap durumda” dedi.    ■

Bozkırda 
Açan 
Çiçek: 
ANKARA

Ankara, güzel şehir, bozkırda açan çiçek
Milli birlik harcının karıldığı yersin sen
Tarih sayfalarına altın harfle geçecek
Cumhuriyetimizin kurulduğu yersin sen. 
Veli Bostancı

Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne 
Anlamlı Ziyaret

Hasanoğlan,  15.  Köy Enstitüsü olarak 1941 yılında kurulmuş; 1941-1942 eğitim öğretim 
yılında eğitime başlamıştır. Süreç içerisinde diğer köy enstitülerinin öğretmen ihtiyacı 
gündeme geldiğinde Hasanoğlan’da Yüksek Köy Enstitüsü de kurulmuş; diğer köy 
enstitülerinden seçilerek gönderilen başarılı öğrenciler burada üç yıl eğitim gördükten 
sonra öğretmen olarak diğer köy enstitülerine gönderilmiştir. 
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Üniversitemiz Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (YAKEM) tarafından 12-13 
Ekim 2017 tarihlerinde “Yaratıcı 
Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim 
Semineri” gerçekleştirildi. 

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kadir Varoğlu, üniversite-sanayi 
işbirliğinin önemini ve yaratıcı kültür 
endüstrilerin bu işbirliğindeki rolüne 
vurgu yaptı.  İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Özcan Yağcı, yaratıcı kültür 
endüstrilerinin iletişim formasyonuyla 
olan güçlü bağının altını çizdi. YAKEM 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, 
seminerin aynı zamanda Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin kuruluşunun birinci yılına 
denk gelmesinin verdiği memnuniyeti 
dile getirirken, Merkez bünyesinde 
gerçekleştirilecek disiplinlerarası 
çalışmaların kurum içi ve kurum dışı 
paydaşlar açısından kazanç sağlayıcı 
olabileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin 
yanı sıra, İngiltere ve Slovenya gibi 
yaratıcı kültür endüstrileri alanında 
önemli bir birikime sahip ülkelerin, 
alanında öncü kuruluşlarından 
akademisyenlerin, öğrencilerin 
katılımı ile iki gün süren seminerde, 
yaratıcı bireylerin kendi alanlarındaki 
kültürel, sosyal ve ekonomik engeller 
ile baş edebilmek için yaratıcı 
kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve 
kapasitelerini nasıl geliştirebileceklerine 
ışık tutulmaya çalışıldı. Ülkemizde 
yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı 
endüstriler düşüncesinin bağımsız 
ve kendi kendine yeten bireyler 
yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, 
dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı 

kültür endüstrileri üzerine tartışmaların 
odağına yerleşmesi seminerin temel 
bakış açısını oluşturdu. 
Seminerde yaratıcılık, yenilikçilik, 
girişimcilik, kültür endüstrisi gibi 
temel kavramsal ve kuramsal çerçeve 
ele alınarak; yaratıcı sektör, yaratıcı 
ekosistem, yaratıcı girişimcilik 
konuları yükseköğretim ekseninde 
tartışıldı. Seminerin ilk günündeki 
sabah oturumlarında İngiltere Abertay 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Khalid 
Hafeez “Yaratıcı Endüstrilerin Yayılım 
Etkilerini Ölçme” ve Dr. Nuno Arroteia 
“Yaratıcı Büyüme- Küresel Tedarik 
Zincirleri Bölgesel Oluşumların 
Büyümesine Nasıl Katkı Sağlayabilir?” 
başlıklı bildirilerini sundular. Öğleden 
sonraki oturumlarda ise Başkent 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan 
Yeloğlu “Yaratıcı Endüstriler İçin 
Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: 
Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne 
Yapılmalı?”,  Slovenya Primorska 
Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Jordan Berginc “Yaratıcı Kültür 
Endüstrilerinin Kolaylaştırıcısı Olarak 
Girişimcilik: Slovenya’dan Tasarımcıların 
Eğitiminde En İyi Uygulamalar” başlıklı 
bildirileriyle özgün süreç ve örnekleri 
seminere taşıdılar. Prof. Dr. Ahmet 
Tolungüç, Doç. Dr. Senem Gençtürk 
Hızal, Yard. Doç. Dr. Nihan G. Işıkman, 
Dr. Erman Demir YAKEM tarafından 
Kasım 2016’dan itibaren Başkent 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 
kapsamında yürütülen “Başkent 
Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” 
projesinin çıktılarını bildirileriyle 
paylaştılar. Londra Üniversitesi Yaratıcı 
ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü’nden 

Dr. Aleksandar Brkić, “Yükseköğretimin 
İkilemi: Sanat ve Yaratıcılık Yönetilmeli 
mi?”, Başkent Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Füsun Eyidoğan “Yaratıcı ve 
Girişimci Yükseköğretim” başlıklı 
bildirileriyle yükseköğretim ve yaratıcı 
kültür endüstrileri ekseninde neler 
yapılabileceğini tartışmaya açtılar.
Seminerin ikinci günü öğleden önce 
oturumunda uluslararası yaratıcı 
kültür endüstrilerinin değerlendirildiği, 
özellikle Türkiye’nin bu bağlamdaki 
gelişme potansiyeli, Türkiye ile 
İngiltere, Slovenya gibi uluslararası 
boyutta bireysel ve kurumsal işbirlikleri 
olanaklarının tartışıldığı yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleştirildi. Seminer 
konuşmacılarının yanı sıra yuvarlak 
masa toplantısına Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi çeşitli 
kurumlardan katılımcılar da ilgi 
göstererek katkı sağladı.  

YAKEM’den  
Uluslararası Yaratıcı Kültür Endüstrileri  
ve Yükseköğretim Semineri

01 Kasım 2017 tarihinde, Doç. Dr. Nihan Gider 
Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından 
Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal 
Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine yaratıcı kültür 
endüstrileri eğitimi verildi. Eğitimde, Başkent 
Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, hedefleri ve çalışmaları kısaca 
tanıtıldı. Yenilikçilik ve yaratıcılığın kavramları, 
girişimcilik paralelinde önemi, dünya gündeminde 
yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde 
yaratıcılığın önemi güncel örneklerle sunuldu. Sanat 
tasarım eğitmenleri ve 62 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin 
kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal 
yaratıcılığın yetişkinlerde kendini yenileme ve 
iyileştirme yönündeki etkileri, ilgili bilimsel çalışmalar  
ve uluslararası örneklerle birlikte ele alındı. 
Katılımcıların da soru cevap bölümündeki katkılarıyla, 
Başkent Üniversitesi ve bir dış paydaş olarak ETİSEM 
işbirliğinde gerçekleştirilebilecek etkinlik ve projeler 
tartışıldı.  ■

Yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli ve yükselen 

bileşenlerinden biri olan müzecilik, seminerin ikinci 

gününün son etkinliği olarak Gökyay Vakfı Satranç 

Müzesi saha ziyareti ile yerinde incelendi ve Müze 

Müdürü Binnur Ucakhan’dan müze ile ilgili bilgiler 

alındı. Böylelikle Türkiye’de yaratıcı kültür 

endüstrisinin işleyişi ve girişimcilik, özgün bir 

örnek bağlamında değerlendirilebildi.  ■

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi(YAKEM), Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim 

Merkezi (ETİSEM) öğrencilerine eğitim verdi.

  

 

Yetişkinler İçin Yenilikçilik  
ve Yaratıcılık Eğitimi
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Yaşlılık Konseyi Derneği TÜRYAK, 
2017 Örnek Kıdemli Vatandaşları 
28 Eylül 2017 tarihinde uluslararası 
bir kongre kapsamında İstanbul’da 
ağırladı. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Büyükşehir 

Belediyeleri ve STK’lar tarafından 

seçilen toplamda 40 Örnek Kıdemli 

Vatandaş arasında Başkent Üniversitesi 

İzmir Zübeyde Hanım Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Namık Çevik de vardı. Başkent 

Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 

Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal ile Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da 

kongreye çelenk gönderdi. 

Yaşlılık Konseyi Derneği Koordinatörü 

Fügen Mavi, 60 yaş üstü olup, meslek 

hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde 

lider olan, hayata bağlılığını sürdüren, 

toplumun takdir ve sevgisini kazanan, 

örnek kişilik sergileyenlere bu ödülü 

verdiklerini belirterek; “Derneğimiz 

2008’den bu yana, toplumun en 

değerli kesimini oluşturan 60 yaş 

üstü örnek kişileri seçmekte, onları 

onurlandırmak ve nesiller arasında 

dayanışmayı artırmak amacıyla 

‘Örnek Kıdemli Vatandaşlar’ ödülü 

vermektedir” dedi.

Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde 

Hanım Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Namık Çevik, 

Kıdemli Örnek Vatandaş ödülünü 

aldıktan sonra yaptığı konuşmada 

“Kıdemli Örnek Vatandaş olarak 

seçilmekten büyük memnuniyet ve 

gurur duydum. Bugüne gelmemde 

desteğini esirgemeyen eşime teşekkür 

ederim. Bir de beni yetiştiren Prof. 

Dr. İhsan Doğramacı’ya borcumu 

unutamam. Hacettepe’de ihtisasımı 

tamamladım. Amerika’da çocuk 

kanseri üzerine çalıştıktan sonra 

Türkiye’ye döndüm. Hacattepe’de 

ilk çocuk kanseri merkezini kurdum. 

Başhekim ve dekan yardımcısı oldum. 

1987’de 9 Eylül Üniversitesi Rektörü 

oldum. 2000 yılında Prof. Dr. Mehmet 

Haberal beni kendi bünyesine aldı. 

2004 yılında merkez müdürü olarak 

atandım. Her zaman coşkuyla çalışan 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a ve 

Prof. Dr. Ali Haberal’a çok teşekkür 

ediyorum. Onlarla çalışmaktan çok 

mutluyum” dedikten sonra gençlere 

de tavsiyelerde bulunarak; “Mehmet 

Haberal o şehirden bu şehire koşup 

Türkiye’de transplantasyon yaparken, 

biz de daha fazla çalışmalıyız. Genç 

beyin, genç vücut ister. Bu nedenle 

sporu hiç bırakmayın” dedi.  ■

Örnek Kıdemli  Vatandaş: 
Prof. Dr. Namık Çevik

Yaşlılık Konseyi Derneği TÜRYAK, 2017 Kıdemli Örnek 
Vatandaşları seçiminde ödül alma kriterleri arasında 60 
yaş ve üstü olmak, meslek hayatında başarılı olmak, 
sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olmak, hayata 
bağlılığını ve yaşam sevincini devam ettirmek, toplumun 
takdir ve sevgisini kazanmış olmak ve örnek bir kişilik 
sergilemek gibi vasıflar yer almakta.

Başkent Üniversitesi 2017-2018

Akademik Yılı Öğrenci Konseyi seçimi 

yapıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için, 

kapalı oylama usulüyle yapılan Öğrenci 

Konseyi Başkanlık seçiminde; Egemen 

Uluer Başkan, Ahmet Sözduyar Başkan 

Yardımcılığı görevine seçildi. Başkent 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi yeni kadrosuyla 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal’ı ziyaret ettiler. Prof. Dr. Ali 

Haberal, yeni Öğrenci Konseyi’nde yer alan 

öğrencileri kutladı ve Başkent Üniversitesi 

Rektörülüğü olarak her türlü yardım 

ve desteğe hazır olduklarını belirterek 

uyumlu bir işbirliği ile Başkent Üniversitesi 

öğrencileri için güzel işler yapılacağına olan 

inancını paylaştı.

Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin 

ziyareti toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Öğrenci Konseyi
Seçimi Yapıldı

2017-2018 Öğrenci Konseyi 09.11.2017 Tarihli Seçim Sonucu

Ünvanı  Seçilen Öğrenci  

Başkan Egemen Uluer

Başkan  Yardımcısı Ahmet Sözduyar

Genel Sekreter  Birsen İpek Altıntaş

Sayman Şeyma Aydoğan

Halkla İliş. ve Bil. Sor. Büşra Sarıkaya

Dış İlişkiler Sorumlusu Melih Aktaş

Çalışma Grupları Sorumlusu  Gökberk Koçer 

Eğitim Sorumlusu Fadime Hande Özer

SKS Sorumlusu Dilhan Uçar

Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 

Ünvanı Seçilen Öğrenci

Başkan Burak Özyapıcı

Üye Müzeyyen Elif Özgen

Üye Balın Özsoy
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Jade Üniversitesi, Wilhelmshaven 

Almanya’da 20 yıldır ‘Human 

Centred Approaches in Biomedical 

Engineering’ / ‘Designing 

Devices for Healthy Ageing - An 

International Challenge’ başlıklı 

yaz okulunu düzenlemektedir. 

Başkent Üniversitesi Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü son 10 yıldır 

programın paydaşıdır ve buna 

bağlı olarak öğrenci ve öğretim 

elemanlarıyla yaz okuluna aktif 

katılmaktadır. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna 

Dengiz programla ilgili olarak yaptığı 

açıklamada; “Dünyadan 10’a yakın 

üniversite programa paydaş olmuştur, 

öğretim elemanları ders vermektedirler 

ve dünyadan 100’e yakın öğrenci 

programa katılmaktadır. Program her 

yıl toplam üç hafta süresince 4-5 farklı 

başlık altında birer haftalık üç ders 

şeklinde düzenlenmektedir. Dersler 

haftada dört gün ve günde altı saat 

toplamda yirmi dört saat şeklindedir, 

bu üç haftalık program sonunda 

öğrenciler Avrupa Birliği Ülkeleri’nde 

kullanabilecekleri 8 AKTS krediye hak 

kazanmaktadırlar.  Bu programda 

derslerin dışında Almanya’daki 

farklı fabrikalar ve araştırma 

geliştirme şirketlerine teknik geziler 

düzenlenmektedir.

Biyomedikal Mühendisliği 

bölümümüzden öğretim elemanımız 

son 10 yıldır bu programda 1 hafta 

bazen 2 hafta ders vermektedir. 

Bölümümüz öğretim elemanlarının 

ders vermesi karşılığında, her sene 

7-10 öğrencimiz programdan bazen 

tüm masrafları, bazen masraflarının 

büyük bir kısmı karşılanacak şekilde 

yararlanmışlardır. Başkent Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal 

Mühendisliği bölümü olarak böyle bir 

fırsat sunabilen tek üniversite, Başkent 

Üniversitesi’dir.

Yaz okulu programının son günü 

gerçekleştirilen poster yarışmasında 

öğrencilerimiz bazen başka ülkeden 

grup arkadaşlarıyla beraber toplamda 

10 yılda 4 birincilik almışlardır.

Bu eylülde yaz okulunda Doç. Dr. İsmail 

Cengiz Koçum ve Öğr. Gör. Dr. Mehmet 

Yüksekkaya “Biomedical Applications 

of Transducers, Micro-controllers 

and Related Electronics” dersini ve 

Doç. Dr. Dilek Çökeliler Serdaroğlu 

“Biomaterial Science: Fundamentals 

& Nanotechnological Applications” 

dersini verdiler. Öğrencilerimizden  

Dilan İlke Kurt, Şeyma İnçeli, Bengü 

Şeker, S. Muntaha Qazi, Buket Şahin, 

Cemile Yılmaz, Gülnihal Özel ve Özge 

Nayir yaz okuluna katıldılar.

Bu yılki poster yarışmasında 

“Organ Donation” isimli poster ile 

öğrencilerimizden Dilan İlke Kurt ve 

Şeyma İnçeli, Alman grup arkadaşları 

Marlene Schlüter ve Janitha Si ile 

beraber hazırladıkları poster birinci 

seçildi. Bu grup posterlerinde 

Almanya’daki ve Türkiye’deki organ 

bağışının durumunu ve organ 

bağışı ile ilgili kanunları, etik ve dini 

yaklaşımları kıyasladılar. Bu poster 

ile öğrencilerimiz, Üniversitemiz 

Kurucusu, Başkent Üniversitesi Yönetim 

Üst Kurulu başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’ın Türkiye ve Dünya bilimine 

katkılarını ve bu konudaki önderliğini 

ve organ naklinin ülkemizdeki 

gelişmişliğini anlatma fırsatı buldular” 

dedi.  ■

Başkent Üniversitesi  
Biyomedikal Mühendisliği -
Jade Üniversitesi Almanya 
ile İşbirliğinin  
10. Yılında

Prof. Dr. Berna Dengiz;  
“Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Biyomedikal 
Mühendisliği bölümü 
olarak böyle bir 
fırsat sunabilen tek 
üniversite, Başkent 
Üniversitesi’dir.”
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bilgisizliğini çarpıcı bir şekilde 

ortaya koyduğunu belirterek, 

HIV’in yayılmasının önlenmesi için 

yapılacak en etkili yöntemin eğitim 

olduğunu belirtti. Prof. Dr. Malhan; 

“Önemli bir tehlike olarak görünen 

HIV/AIDS’in topluma anlatılabilmesi 

için örgün eğitimden başlanarak 

bilinçlendirmeye yönelik eylem 

planları oluşturulması, korunma 

olanaklarının kolaylaştırılması ve 

artırılması, anonim test/teşhis 

olanaklarının yaygınlaştırılması ve 

tüm bu eylemleri kapsayıcı bir ulusal 

bir mücadele planı oluşturulması 

gerekmektedir.  

Planın içinde özellikle HIV/AIDS 

hastalarının toplumdan dışlanması 

ve damgalanmalarının engellenmesi 

adına eylem planları geliştirilmelidir. 

Hastalık yokmuş gibi davranmak 

veya üstünü örtmenin hasta 

bireylerin uzun dönemli sağlık 

durumları ve halk sağlığı açısından 

çok daha ağır sonuçlar doğuracağı 

unutulmamalıdır” dedi.

Prof. Dr. Malhan, “HIV hastalığının 

toplumda ne kadar bilindiğine 

yönelik 2017 yılında Zambia’da 896 

kişinin katıldığı bir çalışma yapılmıştı. 

2013-2015 yılları arasında dünyadaki 

en geniş katılımlı araştırma olarak 

raporlanan çalışmaya ise cinsel yolla 

bulaşan hastalığa sahip 10.000 kişi 

katılmıştı. Bu konuda, Türkiye’de de 

2010 -2017 arasında 500 üniversite 

öğrencisine kadar ulaşan araştırmalar 

yapılmıştı. Ancak 21 binin üzerinde 

kişinin katıldığı bu anket araştırma, 

Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük 

araştırması anketi” açıklamasını yaptı. 

Amacımız çok daha geniş kapsamlı 

bir araştırmayla toplumun HIV/AIDS 

konusu hakkındaki farkındalığını ve 

bilgi düzeyini ölçmek” diyen Prof. 

Dr. Malhan, araştırmaya ilişkin şu 

bilgileri paylaştı; “Toplumu temsil 

edebilir geniş kapsamlı bir araştırma 

yapabilmek için, kolay ulaşabilmek ve 

cevap alabilmek adına kısa bir HIV/

AIDS bilgi düzeyi anketi hazırlandı. Yüz 

yüze görüşme yöntemiyle, hazırlanan 

anket soruları 18 yaş üstü bireylere 

soruldu. Anket, demografik veriler 

ve HIV’e ait toplumun anlayacağı 

ve tamamlayacağı nitelikte basit ve 

kısa genel sorulardan oluştu. Eğitim, 

yaş ve cinsiyet tespitinden sonra HIV 

hakkında bilgisinin olup olmadığı, 

bulaşma yolları, HIV hastalarının 

normal bir yaşam sürüp süremeyeceği, 

bireylerin HIV testini nerelerde 

yaptırabileceği, HIV testi yaptırılırken 

kimliklerinin gizli tutulup tutulmaması 

konusu sorgulandı. Amaç, çok genel 

düzeyde toplumdaki bilgi düzeyini 

ortaya koymaktı” dedi.  ■

Başkent Üniversitesi’nin 
liderliğinde 
gerçekleştirilen, 
Hacettepe Üniversitesi 
HIV/AIDS Tedavi ve 
Araştırma Merkezi 
(HATAM) ve Gilead 
Sciences’ın desteği ile 
yürüttüğü ve bugüne 
kadar dünyada yapılan 
en büyük HIV/AIDS 
Farkındalık Anketi’nin 
Araştırmasına göre 
toplumun yüzde 77.3’ü 
hastalığa dair bilgiye 
sahip değil.

Araştırmayı yürüten Başkent 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Simten Malhan, sonuçları Hacettepe 

Üniversitesi Öğretim Üyesi HATAM 

Başkanı Prof. Serhat Ünal ile 

birlikte açıkladı. Dünyada bugüne 

kadar yapılan en büyük HIV/AIDS 

Farkındalık Araştırması, toplumun 

%77.3’ünün HIV/AIDS konusunda 

bilgi sahibi olmadığını ortaya 

koydu. Sonuçları değerlendiren 

Prof. Dr. Malhan ve Prof. Dr. Ünal, 

Türkiye’de giderek artan HIV/AIDS’in 

yaygınlaşmasının önüne ancak 

eğitimle geçilebileceğine dikkat çekti.

21.347 kişiyle gerçekleştirilen HIV/

AIDS Farkındalık Anketi Araştırması 

çalışmalarını yürüten Prof. Dr. 

Simten Malhan, anketin toplumun 

%77.3’ ünün HIV/AIDS konusundaki 

Başkent’ten Çarpıcı 
Araştırma Sonucu:

Türkiye’de 
HIV Artıyor
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Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü öğrencileri, yaz 
stajında Ankara’da Altındağ, 
Sincan, Etimesgut ve Antalya 
Muratpaşa’da uygulamalı, yerel 
toplum kalkınması denemeleri 
gerçekleştirdi. 

Öğrenciler çalışmalarının ayrıntılarını 

Avni Akyol Konferans Salonu’nda 

17 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen  

“Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaz 

Uygulamaları: Yerel Toplum Kalkınması 

Denemeleri” adlı panelde paylaştı. 

Panele Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, akademisyenler 

ve Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı 

Ümit Uysal da katıldı. “Altındağ 

Bölgesindeki Suriyeli Mültecilerle 

Toplum Kalkınması Çalışmaları, Antalya 

Muratpaşa Zeytinköy Çocuk ve Kadın 

Odaklı Yerel Kalkınma, Etimesgut 

Makro Sosyal Hizmet Uygulaması ve 

Sincan Bölgesi Tek Ebeveynli Ailelerle 

Çalışma” başlıklarından oluşan panelde 

öğrenciler deneyimlerini paylaştılar.

Öğrencilere yaz stajında destek veren 

ve çalışmalara bizzat katılan Antalya 

Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat 

Ümit Uysal panelde yaptığı konuşmada 

sosyal hizmetlerin temel hizmetler 

kadar önemli olduğunu vurguladı. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal da, sosyal hizmet 

çalışmalarının önemine dikkati çekerek, 

“Sosyal hizmet mesleğinin temel 

amaçları içerisinde sosyal değişimi 

ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, 

insanların güçlendirilmelerini ve 

özgürleşmelerini sağlamak yer 

alır” dedi. Prof. Dr. Ali Haberal 

konuşmasında sosyal hizmetin 

dezavantajlı bireylerle dayanışma 

sağlayarak sosyal bütünleşmeyi 

gerçekleştirmek için mücadele ettiğinin 

de altını çizerek, çalışmalarından dolayı   

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

öğrencilerini kutladı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı da 

konuşmasında “Sosyal hizmet 

eğitiminde eğitsel uygulamaların 

özel bir önemi ve ağırlığı vardır. Bu 

nedenle kuram ve uygulama bir 

bütünün önemli parçalarıdır. Sosyal 

hizmette alan uygulamaları eğitim 

programının önemli bir parçası olarak 

kabul edildiğinden sosyal hizmet 

eğitimi sürecinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Sosyal hizmet, farklı 

yaşam durumlarında olan bireylere 

ve ailelerine yönelik farklı çalışma 

alanlarında geniş bir uygulama ağına 

sahiptir. Başkent Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 

Bölümü’nde sosyal hizmet eğitimi, 

genelci yaklaşım çerçevesinde 

verilmektedir. Genelci yaklaşım 

uygulaması, problem çözme sürecini 

gerekli kılar. Problem çözme yaklaşımı, 

problemin tanımlanması, incelenmesi, 

müdahaleler, değerlendirme ve 

değerlendirme sonrası uygulamaları 

içerir. Genelci yaklaşım çerçevesinde 

sosyal hizmet eğitimi alan bir 

sosyal hizmet uzmanı, her düzeyde 

müracaatçı sistemi ile çeşitli 

uygulama koşulları ve rolleri içerisinde 

çalışabilecek becerilere sahiptir” dedi. 

Sosyal Hizmet Bölümü 
Öğrencileri 
Hayatlara  
Dokunuyor

Panelde yaz stajı uygulamalarıyla 

ilgili bilgileri ise panelin 

moderatörlüğünü de yapan Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Bülent 

İlik anlattı. Dr. İlik; “Bu ders altıncı 

yarıyılın hemen bitiminde bir 

aylık (4 hafta) bir süreyi kapsayan 

sosyal hizmet uygulamalarını 

içermektedir. Öğrenciler dört 

haftalık yaz stajı süresince 

hafta içi her gün uygulama için 

belirlenen bir bölgede toplum 

çalışması gerçekleştirirler. Yaz 

stajı kapsamında, toplumun 

ihtiyaç, sorun ve kaynaklarının 

belirlenmesi amacıyla toplum 

incelemesi yapılması, sorun ve 

ihtiyaçlara paralel sosyal hizmet 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Yaz Stajı 

dersini yüklenen öğrenciler bölüm 

tarafından belirlenen bir bölgede 

resmi kurumlarla bağlantılı olarak 

sosyal hizmet uygulamaları 

gerçekleştirir. Uygulamalar 

süresince öğrencilerin gruplar 

halinde ekip çalışması anlayışıyla 

çalışması beklenir. Öğrenciler 

uygulama süresince her hafta 

programda belirtilmiş olan gün 

ve saatlerde eğitsel danışmanı ile 

görüşerek yaptığı gözlemler ve 

çalışmalar ile ilgili süpervizyon 

alır. Ayrıca öğrenciler uygulama 

süresince eğitsel danışmanına 

ve kurum danışmanına karşı 

sorumludur” dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Sosyal 

Hizmet Bölümü öğrencileri, 

yaptıkları çalışmaları ve sonuçları 

katılımcılarla paylaştılar.  ■
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Orkestra Akademik Başkent  
22 Eylül 2017 tarihinde  
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası 
Müzik Festivali kapsamında 
Azerbaycan Devlet Filarmoni 
Salonu’nda konser verdi. 

Orkestra Akademik Başkent Şefi 

Ertuğ Korkmaz konserle ilgili olarak; 

“Azerbaycanlı ünlü bestecisi ve orkestra 

şefi olarak tanınan Üzeyir Hacıbeyli 

adına Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 

düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli IX. 

Uluslararası Müzik Festivali içerisinde 

Azerbaycan Devlet Orkestrası ile 

üniversite orkestramız birleşik bir 

konser gerçekleştirmiştir. Konser 

sonrası Azerbaycan yetkilileri bundan 

böyle orkestramız ile bir arada konserler 

gerçekleştirme, orkestramızı çeşitli 

zamanlarda yine davet etme yönünde 

beğeni içerikli görüşlerini iletmişlerdir. 

Konser sahnesine görkemli bir çiçek 

göndererek ilgilerini göstermiş 

bulunan Kurucumuz Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’a, Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal’a ve bütün üniversitemiz 

yetkililerine büyük şükran duygularını 

sunmuşlardır” dedi. 

Çok sayıda katılımcının büyük beğeni ve 

alkışları altında gerçekleşen konserde 

birleşik orkestrayı ilk bölümde Orkestra 

Akademik Başkent Şefi Ertuğ Korkmaz, 

ikinci yarıda ise Azerbaycan’ın dünyaca 

tanınmış şeflerinden Yalçın Adıgüzelov 

yönetti. Konserin ilk yarısında Şef 

Ertuğ Korkmaz’a ait “Dreams of the 

Distant Earths” adlı eser yer alırken 

programda ayrıca Orkestra Akademik 

Başkent sanatçılarından solist viyolacı 

Ezgi İçellioğlu ile Azerbaycan’lı Çello 

solisti Alexy Miltix orkestra eşliğinde 

birer eser seslendirdiler. Festival 

kapsamında konser veren Orkestra 

Akademik Başkent’e medya ilgisi de 

yoğundu. Konser arasında ve sonunda 

Azerbaycan Ulusal Televizyonu ile 

basından muhabir ve programcılar 

Orkestra Şefi Korkmaz ve solist Ezgi 

İçellioğlu ile röportajlar yaptılar.  ■

13 yıllık bir geçmişe sahip olan Orkestra Akademik 

Başkent, tam da ismine yakışır nitelikte, klasik 

müziğe kendini adamış akademisyenlerin yer 

aldığı bir Başkent ekolünü temsil ediyor. Bugüne 

kadar aralarında Gürer Aykal, Rengim Gökmen, 

Erik Lundberg, Ahmet Kanneci, Cihat Aşkın, Hande 

Dalkılıç, David Cohen, Çağatay Akyol, Matthias 

Kamps ve daha birçok solist ve şefin yer aldığı 

konserler gerçekleştiren orkestranın uluslararası 

başarıları da bulunuyor. Önemli festivallerden 

biri olan Saint Petersburg Piyano Festivali'ne 

tüm dünyadan davet edilen 3 orkestradan 

biri olan Akademik Başkent'in unutulmaz 

performanslarından biri de 11'inci Avrupa Filmleri 

Festivali açılışı sırasında gerçekleşmişti. Orkestra, 

Eisenstein'ın ünlü sinema klasiği 'Potemkin 

Zırhlısı'na eşzamanlı eşlik ederek büyük beğeni 

toplamıştı.

Festivallerde

Rüzgarı

29. yıl ENKA Kültür Sanat 
Müzik Buluşmaları 
kapsamında düzenlenen 
etkinliklerde 31 Ekim Salı 
günü Şef Ertuğ Korkmaz 
yönetiminde ve piyanist 
Gülsin Onay’ın ortak 
performansı ile Orkestra 
Akademik Başkent 
müzikseverlerle buluştu.
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Moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Nihan Gider Işıkman’ın yaptığı panelde 

Nazım Alpman’ın “Yakın Tarih” ana başlığı 

altında yaptığı belgesel dizisinden “Köy 

Enstitüleri” bölümünün kısa bir gösterimi 

yapıldı. Köy enstitülerini, kuruluştan 

kapatılmasına değin canlı tarih tanıkları 

eşliğinde anlatan belgesel izleyicilerden 

tam not aldı. 

Belgeselin ardından gerçekleşen söyleşide 

Alpman, köy enstitüleri belgeseli ile ilgili 

olarak; “Ankara’da Köy Enstitüleri Vakfı 

bize bütün imkanlarını açtı. Hem hayatta 

olan öğretmenlerle bağlantı kurmamızı 

“Medya 
Buluşmaları” 
Usta Gazeteci,  
Yazar ve  
Belgesel Yapımcısı 

Nazım 
Alpman’ı 
Ağırladı

sağladı, hem arşivini açtı, hem de 

vakıf merkezinde röportaj çekimlerini 

yapmamıza izin verdi. Yeni Kuşak 

Köy Enstitüleri Derneği, Tonguç 

Vakfı ve Tonguç Belgeselleri yapan 

Prof. Dr. Oğuz Makal belgeselimize 

elindeki tüm imkanları seferber 

ettiler. Köy Enstitülerini sinemaya 

taşıyan ve ‘Bu Toprağın Çocukları’ 

filmini yapan yönetmen Ali Adnan 

Özgür ve yapımcı-oyuncu Erkan Can 

“hayırlı evlatlar” olarak belgeselde yer 

aldılar. Konuştuğumuz Köy Enstitülü 

öğretmenlerin ortak bir özelliği 

vardı. İleri yaşlarına karşın bellekleri 

pırıl pırıldı. Tarih, isim, coğrafya gibi 

şaşırması kolay olan pek çok şeyi yerli 

yerinde açıklıyorlardı. Köy Enstitüleri 

için geleceğin sistemi demek yanlış 

olmaz. Çünkü batılı ülkelerde bu 

yöntemle eğitim İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında uygulanmaya başlamıştı. 

Köy Enstitüleri için pek çok güzel sıfat 

yakıştırılabilir. Zaten var da. Biz de 

belgeselimizi onların yanına ekliyoruz: 

Anadolu’nun Işığı Köy Enstütüleri!” 

dedi. 

Panele katılan öğrencilere belgesel 

yapımcılığı hakkında da tecrübelerini 

aktaran Alpman, belgeselciliğe nasıl 

başladığını; “Uzun yıllar Milliyet’te 

çalıştım. 2006’da Coşkun Aral’ın 

çağrısıyla İz TV’de başladım. Coşkun 

Aral, belgesel fikrini Türkiye’de 

hayata geçiren kişidir. Hem kendisinin 

yaptıklarıyla, hem de arkadaşlarına 

perspektif açmasıyla bunu başardı. O 

zamana kadar National Geographic 

Türkiye’de 24 dosya hazırlamıştım. 

Bunları İz TV’de kamerayla yapmaya 

başladım” sözleriyle anlattı. 

Belgeselciliğin hayatla kurduğu bağı 

ise; “Zamanın tanığıyız ya, yaşadığımız 

dönemin tanıklığına dayanıyoruz. 

Türkiye’nin özellikle yakın tarihi büyük 

kara deliklerle, bilinmezliklerle doludur. 

Nereye el atsanız bildiğimizden başka 

bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hatta hiç 

bilmediğimiz gerçeklerle yüzleşmek 

zorunda kalıyoruz. Sahaflarda 

vakit geçirmek bizim beslenme 

kaynaklarımızı oluşturuyor. Bir de gezip 

dolaşmak var. Gittiğimiz yörelerde 

bölge insanlarıyla sohbet ederken 

önümüze kocaman kapılar açılabiliyor. 

Gazetecilik zamanla yarışmaktır. Yakın 

tarih için çalışıyorsanız o zaman Azrail 

ile yarışıyorsunuz. Yaşları 75-80 ve 

üzeri insanların hiçbir şey anlatmadan 

çekip gitmeleri büyük bir kayıptır. 

Japonların bir atasözü vardır: “Bir yaşlı 

insan öldüğünde bir kütüphane yanar” 

Biz kütüphane yangınlarından hızlı 

olmak zorundayız. İz TV’deki yakın tarih 

çalışmamızın temel özelliği her zaman 

birinci tanıklarla çekim yapmaya özen 

gösteriyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Panel sonrası İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Özcan Yağcı, Nazım Alpman’a 

teşekkür ederek plaket verdi.  ■

Nazım Alpman:

“Gazetecilik zamanla yarışmaktır.  
Yakın tarih için çalışıyorsanız o 
zaman Azrail ile yarışıyorsunuz.”

Başkent Üniversitesi 
İletişim Fakültesi tarafından 
geleneksel hale gelen 
“Medya Buluşmaları”nın 
18 Ekim 2017 tarihindeki 
konuğu usta gazeteci, yazar 
ve belgesel yapımcısı Nazım 
Alpman oldu. 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun kamu 
hizmeti yayıncılığı anlayışıyla; eğitim, kültür, 
sanat hayatı ve yayıncılık alanına destek olmak, 
“Gençlere önem vermek geleceğe önem 
vermektir”  ilkesinden hareketle kurumsal bilgi 
birikimi ve tecrübesini gençlerle paylaşmak 
ve yarının iletişimcileri olacak üniversite 
öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında 
yapacakları çalışmalara katkıda bulunmak 
ve onları teşvik etmek amacıyla düzenlediği 
“TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”ndan 
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Devlet 
Konservatuvarı öğrencileri ödüle döndü.

Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Sesli 

ve Görüntülü Habercilik, Yeni Medya Yayıncılığı 

olmak üzere dört ana dalda düzenlenen yarışmada; 

Televizyon Yayıncılığı Müzik Videosu dalında 

yarışmaya katılan Can Sönmez ve İlteriş Kağan 

Yıldırım “Vakit Geldi” adlı çalışmalarıyla ikincilik 

ödülünü aldılar. 

Müzik Videosu dalında ödüle değer görülen 

“Vakit Geldi” adlı parçanın söz yazarı ve bestecisi 

olan Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

öğrencisi Can Sönmez ödül töreni sonrası şunları 

söyledi; “Başkent Üniversitesi’nde İletişim ve 

Tasarım Bölümü’nü okudum. Bu bölüm bana 

özellikle iletişim alanında kuramsal ve düşünsel 

anlamda çok şey kattı. İletişim Fakültesi eğitimimi 

tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Popüler Müzik Şarkıcılığı dalında 

akademik müzik eğitimine başladım. Bu süreç 

içinde uzun zamandır dilimde olan bestelerimden 

Vakit Geldi
TRT’den 
Ödülle 
Döndü

birini ‘Vakit Geldi’yi hayata 

geçirmeye karar verdim. 

Bestede, bu hızlı ve öğütücü 21. 

yüzyıl dünyasında içimizdeki 

solmaya yüz tutmuş değerleri 

vurgulamaya çalıştım” dedi.

“Vakit Geldi” isimli çalışmanın 

klip yönetmenliğini yapan 

Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencisi İlteriş Kağan 

Yıldırım ise; “Bu ödül bizim için 

anlamlı ve özel bir ödül oldu. 

Mutluyuz. Çalışmamızın fikir 

aşamasından çekim aşamasına 

kadar desteklerini bizden 

esirgemeyen dekanımız Prof. 

Dr. Özcan Yağcı ve Yard. Doç. 

Dr. Şükrü Künüçen hocalarımıza 

teşekkür ederiz” dedi.  ■

Sosyal ve eğitim bilimleri ile 
ilgili konuların tartışıldığı 
“7th International Conference 
of Strategic Research on 
Social Science and Education 
(ICoSReSSE) Kongresi” 13-15 
Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da 
yapıldı. 

Kongreye Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale Künüçen 
de katıldı. Prof. Dr. Hale Künüçen 
kongrede sunduğu “Dijital Zamanın 
Dijital Çocukları:  Instagram’ da ‘Z 
kuşağı’” isimli bildiri ile “ICoSReSSE 
2017 Konferansı En İyi Bildiri 
Ödülü”nü almaya hak kazandı. Prof. 
Dr. Künüçen ödül alan bildirinin içeriği 
hakkında; “ Dijital iletişimin yoğun 
yaşandığı günümüzde, sosyal medya 
ortamlarının farklı yaş gruplarının/
kuşakların hayatına bir şekilde dâhil 
olduğu görülmektedir. Kuşaklara göre 
bakıldığında, özellikle popüler tanımı 

ile 1999 sonrası doğanları kapsayan ‘Z 
kuşağı’ için sosyal medya ortamlarının 
sanal bir gerçeklik inşa ettiği dikkat 
çekmektedir.  Çalışma, söz konusu 
bu referans grup/rol modellerin ‘Z 
kuşağı’ üzerindeki izlerini görmeyi/ 
saptamayı amaçlamaktadır. Bu 
amaçla, ‘Z kuşağı’ nın Instagram 
hesapları üzerinden izledikleri 

referans gruplar/ rol model aldıkları 
örnek hesaplar incelendi. Betimleyici 
nitelikteki bu çalışmada, saptanan 
bulgularla rol model alınan bu 
hesapların ‘Z kuşağı’ nın hayatının 
neresinde durduğu ve bu kuşağın 
Instagram’daki temsilcilerinin 
iletişim özellikleri ortaya konulmaya 
çalışıldı”dedi.  ■

Dijital Zamanın Dijital Çocukları: 
Instagram’da ‘Z Kuşağı’ 
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Başkentli 
Mezunlar
Anlatıyor

Kariyer Yolculuğum’da Başkentli 
mezunlar, öğrenci arkadaşları 
ile buluşup, kendi kariyer 
basamaklarını, tecrübe ve 
deneyimlerini paylaşıyorlar.

Kariyer Yolcuğum hakkında Başkent 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Nermin Özgülbaş; “Kariyer 

Yolculuğuma davet edilen bölüm 

mezunlarımız halen aynı bölümde 

okumakta olan öğrencilerimize, hem 

okurken hem de mezuniyet sonrası 

için faydalı olabilecek bilgiler ve 

ipuçları veriyorlar. Rekabetin hızla 

arttığı bir çağda öğrencilerimizi 

mezun olmadan çalışma ortamları 

ve karşılaşabilecekleri durumlarla 

şimdiden tanıştırmış oluyoruz. Meslek 

hayatındaki iyiyi ve kötüyü, birebir işin 

içinden gelen birinden öğreniyorlar. 

Üstelik bu biri, öğrencilerimizin 

oturdukları aynı sıralardan mezun 

olmuş ‘abla ve ağabeyleri’ olunca 

her türlü iletişim sağlanabiliyor” 

dedi. Başkent Üniversitesi Kariyer 

Yönlendirme Merkezi Koordinatörü 

Özge Yalçın Demiran ise, “Kariyer 

Yolculuğu” söyleşilerinin hem 

öğrencilerin gelecek iş yaşamlarında 

bir öngörü oluşturmalarını sağladığını 

hem de mezunların Başkent 

Üniversitesi ile bağlarını pekiştirdiğini 

belirtti. Demiran ayrıca; “Kariyer 

Yönlendirme Merkezi olarak yıl 

içinde gerçekleştireceğimiz bu ve 

benzeri etkinliklerle öğrencilerimize 

mezun olduktan sonra çizecekleri 

kariyerlerinde yön göstermek adına 

desteklerimiz devam edecektir” dedi. ■

Devlet Konservatuarı Mezunları  
Tarih: 19.10.2017 Saat: 14.00 
Yer: Devlet Konservatuarı (Sahne)

Eğitim Fakültesi Mezunları 
Tarih: 25.10.2017 Saat: 14.00 
Yer: Avni Akyol Konferans Salonu

Ticari Bilimler Fakültesi Mezunları 
Tarih: 01.11.2017  Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları 
Tarih: 29.11.2017  Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Mezunları Tarih: 06.12.2017   
Saat: 14.00 Yer: Prof. Dr. Abdullah 
Demirtaş Konferans Salonu(Eski 
İletişim Stüdyosu)

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları  
Tarih: 07.12.2017 Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu 
Fen Edebiyat Fakültesi  
Mezunları  Tarih: 13.12.2017  

Saat: 14.00 Yer: Prof. Dr. Abdullah 
Demirtaş Konferans Salonu(Eski 
İletişim Stüdyosu)

Hukuk Fakültesi Mezunları  
Tarih: 07.03.2018 Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu

İletişim Fakültesi Mezunları  
Tarih: 14.03.2018 Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu

Tıp Fakültesi Mezunları 
Tarih: 21.03.2018 Saat: 14.00 
Yer: Tıp Dekanlık Prof. Dr. Hüsnü  
Göksel Salonu

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Mezunları 
Tarih: 28.03.2018 Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu 

Sağlık Hizmetleri MYO Mezunları 
Tarih: 18.04.2018 Saat: 10.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu

Sosyal Bilimler MYO Mezunları 
Tarih: 18.04.2018  Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu

Mühendislik Fakültesi Mezunları 
Tarih: 03.05.2018  Saat: 13.00 
Yer: Mühendislik Fakültesi Seminer 
Salonu

Kazan MYO Mezunları 
Tarih: 04.05.2018 Saat: 10.00 
Yer: Kazan MYO Seminer Salonu

Teknik Bilimler MYO Mezunları  
Tarih: 04.05.2018 Saat: 14.00 
Yer: Prof. Dr. Abdullah Demirtaş 
Konferans Salonu

Start Verdi
Başkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi her yıl olduğu gibi 
bu yıl da öğrencileri meslek hayatına, Başkentli mezunlarla hazırlıyor.
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Başkent Üniversitesi Mezunlar ve 
Mensupları Derneği BAŞMED, Başkent 
Üniversitesi Amfi Tiyatro’da “Mezunlar 
Günü Madalya Töreni” düzenledi.
 

Mezunlar Günü Madalya Töreni’ne  Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, üniversite yönetimi ile 

akademik kadrosu ve Başkent Üniversitesi mezunları 

katıldı.  Tören, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve 

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

mesajının okunmasıyla başladı.  

Başkent Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım 

etkinliğin açış konuşmasını yaptı. Yıldırım “Bu etkinlik 

bizler için çok önemli. Hayatımızın sonuna kadar 

bize değer katacak bir diploma aldık. Bu diploma, 

üniversitemizin adı ne kadar duyulursa ve bizler 

birbirimizle ne kadar iletişim halinde olursak o kadar 

değerlenecek.  Bugün düzenlenen madalya töreni 

mezun olarak bizlerin birbirini tanıması, bunun yanında 

bağlantısı kopan mezunları da bir araya getirmiş olması 

sebebiyle çok değerli. Başkent Üniversitesi mezunları 

olarak çalıştığımız alanlarda birbirimizi tanımalı ve 

birbirimizin arkasında durmalıyız. Bu hepimizi daha 

güçlü kılacaktır” dedi.

Başkent Üniversitesi 2001 yılı mezunu gazeteci Elif 

Doğan Şentürk ise mezunlar adına yaptığı konuşmada, 

Başkent Üniversitesi’nin eğitim kalitesine dikkat çekti.  

Konuşmasının ardından Şentürk’ün madalyası Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal tarafından 

verildi. 

Mezunlar
Madalya
Töreninde
Buluştu

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal mezunlara seslenirken 
Başkent Üniversitesi’nin çağdaş 
eğitimin öncüsü olduğunun altını 
çizerek; “Başkent Üniversitesi 
mezunları bu ülkenin geleceğinin 
teminatı ve güvencesidir” dedi. Açılış 
konuşmalarının ardından madalya 
törenine geçildi. Rektör Prof. Dr. 
Ali Haberal ile akademik kadro, 
mezun öğrencilerin madalyalarını 
verdi.  Madalya töreninin ardından 
Başkent Üniversitesi 2001 yılı mezunu 
olan sanatçı Aydilge’nin konseri ile 
mezunlar keyifli anlar geçirdi. Mezun 
olduğu üniversitede konser vermenin 
ayrı bir heyecan olduğunu belirten 
ve sık sık gözleri dolan sanatçı 
dakikalarca alkışlandı.

Başkent Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş 
madalya töreni ile ilgili olarak yaptığı 

açıklamada; mezun olanlar arasında 
iletişimi sağlamayı amaçladıklarını 
belirterek; “Biz Başkent Üniversitesi 
olarak gerek öğrencilerimizle 
gerekse mezunlarımızla her geçen 
yıl daha da büyüyen bir aileyiz. Bu 
ve benzeri etkinlikler Başkentliler 
olarak, ümitlerimizi, sevinçlerimizi 
paylaştığımız günlerdir” dedi.
Başkent Üniversitesi Mezunlar ve 
Mensupları Derneği BAŞMED Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Kariyer Yönlendirme 
Merkezi Koordinatörü Özge Yalçın 
Demiran ise “BAŞMED olarak her 
yıl yeni etkinlikler yapmaya gayret 
gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin 
arkasında olan Başkent Üniversitesi 
Rektörlüğüne ve üniversitemiz 
Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a 
teşekkür ediyoruz” diyerek 
mezunların üniversite ile olan 
bağlarını güçlendirmelerinin önemini 

vurguladı.  ■

Prof. Dr. Ali Haberal;  
“Başkent Üniversitesi 
mezunları bu ülkenin 
geleceğinin teminatı ve 
güvencesidir”



6362

baskent.edu.trBaşkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 8

Fuar alanında Başkent Üniversitesi Öğrenci 

Toplulukları, tanıtım standları açarak hem 

topluluklarını tanıttılar hem de yeni üye kayıtlarını 

aldılar. Fuarda topluluk standlarının yanı sıra DJ 

Parti, eğlenceli oyunlar ve konserlerle katılımcılar 

tüm gün keyifli vakit geçirdiler. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Haberal 

fuar alanını gezerek, öğrencileri yalnız bırakmadı. 

Stand açan topluluklarla yakından ilgilenen Prof Dr. 

Haberal, öğrencilerle üniversite topluluklarının önemi 

ve öğrencilere katacağı olumlu kazanımları hakkında 

sohbet etti. 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı İlknur Özen her 

yıl gerçekleştirilen fuarla ilgili olarak; “Üniversitemiz 

öğrencilerinin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına 

imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal 

durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve 

kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan 

verecek hizmetler sunmak ve eğlenme alışkanlıkları 

kazandırmak amacına yönelik olarak bir çok öğrenci 

topluluğu faaliyet göstermekte.

Öğrenci 
Toplulukları 
Tanıtım
Fuarı

Bu topluluklara her geçen yıl yenileri 
eklenmekte. Bu fuar sayesinde 
hem eski hem de yeni topluluklar, 
üniversitemize yeni kayıt yaptıran 
öğrenci arkadaşlarına daha kolay 
ulaşabilme imkanı bulurken, yeni 
öğrencilerimiz de bu topluluklara 
üye olarak üniversite hayatlarını 
renklendirmekteler. Üniversitemiz 
toplulukları yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerimizin üniversite hayatına 
daha kolay adapte olmalarını da 
sağlıyor” dedi. 

Kültür Müdürü İlhan Özgür Yağcı ise 
yaptığı açıklamada; “Üniversitemizde 
sosyal amaçlı olarak faaliyet gösteren 
ve mesleki alanlarda çalışma yapmak 
üzere kurulmuş olan 80’in üzerinde 
öğrenci topluluğu bulunmakta. 
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde 
Türk Sanat Müziği ile Türk Halk 
Müziği Koroları, çalgı, dans, halk 
oyunları ve tiyatro kursları faaliyetleri 
yürütülmekte. Bu fuarda tüm bu 
alanlarla ilgili tanıtımlar yapılmakta. 

Kültür Müdürlüğü olarak kültürün; 
düşünceyi zenginleştiren, zevki 
incelten, eleştiri anlayışını geliştiren 
bir yaşam biçimi olduğu savından 
yola çıkarak, öğrencilerimizin bu 
topluluklar aracılığı ile üniversite 
hayatlarını daha aktif geçirebilme 
şansına sahip olmaları için çalışıyoruz. 
Ayrıca hızla gelişen günümüz 
dünyasında artık işverenlerin işe 
alım aşamasında en çok sorguladığı 
şeylerin başında öğrenci kulüp 
aktiviteleri gelmekte. Çünkü 
topluluklara üye olup, topluluk 
bünyesinde çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirmek, öğrencilere takım 
olarak çalışmanın ne olduğunu 
öğretirken aynı zamanda kendilerini 
geliştirebilmeleri açısından birçok 
sorumluluk vermekte. Bu nedenle 
topluluklarla geçen zaman asla 
zaman kaybı ya da angarya 
olarak algılanmamalı aksine 
sunduğu imkanlar çerçevesinde 
öğrenciyi ideallerine bir adım daha 
yaklaştırmaktadır” dedi.  ■2017-2018 akademik eğitim 

öğretim yılı başlangıcında Başkent 
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi bünyesinde “Öğrenci 
Toplulukları Tanıtım Fuarı” 6 Ekim 
2017 tarihinde Livadi Kafe’de 
gerçekleştirildi. 
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Birleşmiş Milletler 
toplantılarının içerik ve şekil 
olarak canlandırıldığı “Başkent 
Üniversitesi Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı 2017” 
02-05 Kasım 2017 tarihlerinde 
Başkent Üniversitesi Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Model Birleşmiş 

Milletler Topluluğu tarafından 

yapılan ve anadili İngilizce olan 

konferansa Ankara içinden ve 

dışından çeşitli üniversite ve 

liselerden ilgili topluluk üyeleri ile 

Gürcistan, Bulgaristan, Pakistan ve 

Romanya’dan gelen 190 öğrenci 

katıldı.  Açılış ve kapanış seramonileri 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 

Salonu’nda yapılan konferansın açılış 

konuşmasını Başkent Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Abdülkadir Varoğlu yaptı. Komite 

toplantıları ise Hukuk Fakültesi 

Mahkeme Salonu ile çeşitli sınıflarda 

gerçekleştirildi. 

Konferans süresince ayrıca Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya 

Sağlık Örgütü, UNESCO, Avrupa 

İhsan Hakları Mahkemesi (örnek 

dava uygulaması) ve İngiliz İç 

Savaşı komisyonları toplantıları da 

gerçekleştirildi.

Model Birleşmiş Milletler Topluluğu 

üyeleri düzenlenen Model Birleşmiş 

Milletler (MUN) konferanslarının, 

birçok akademik otorite tarafından 

öğrenciler için en prestijli akademik 

aktivite olarak kabul edilmekte 

olduğunu belirterek; “Tipik bir 

Birleşmiş Milletler Konferansı 

şeklinde geçen MUN Konferansında, 

öğrenciler kendileri için belirlenen 

ülkelerin birer delegesi olarak 

Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve 

Başkent Üniversitesi  
Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı 2017 

Sosyal Konsey, Silahsızlanma 

Komisyonu gibi birimlerde görev 

almakta” dediler. Kültür Müdürü 

İ. Özgür Yağcı konferansla ilgili 

olarak; “Misyonu, sorgulayıcı, 

insan ve çevre haklarına duyarlı, 

üretken, evrensel hukuka saygılı, 

çözümleyici ve bütünleştirici 

düşünce yapısına sahip kuşaklar 

yetiştirmek olan Başkent 

Üniversitesi’nde yapılmış olan 

MUN Konferansı belirtilen 

misyonla tam uyum içinde yapıldı” 

dedi. 

Başkent Üniversitesi Kültür 

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 

yer alan Model Birleşmiş Milletler 

Topluluğu Yönetim Kurulu ve 

organizasyonda görev alan tüm 

diğer öğrenciler kusursuz bir 

ekip çalışması örneği göstererek 

çok başarılı bir organizasyon 

yapılmasını sağladılar. ■

02-05 Kasım 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Model 
Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından düzenlenen “Model 
Birleşmiş Milletler Konferansı”na (BASMUN) Başkent 
Üniversitesi Ayşeabla Okulları Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi’nden yirmi kişilik bir öğrenci grubu  Ersan Mavili’nin 
rehber öğretmenliğinde katıldı.
 
Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür Hilal Erdinç 
konferans sonrası yaptığı değerlendirmede öğrencilerin başarılarına 
değinerek; “UNESCO Komitesinde yer alan sekiz delegemiz; “Göçmen 
çocuklarının eğitim hakları, çatışma bölgelerindeki kültürel mirasın 
korunması” konularını tartıştılar. Arkadaşlarımızdan Ahmet Özdemir 
“Best Delegate”, Göktürk Sağır “Outstanding Delegate” ve Azra Melis 
Atıcı “ Honorable Mention” ödüllerini aldılar. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Komitesinde yer alan sekiz delegemiz ise; “GDO’lu yiyeceklerin 
kanser üzerindeki etkileri ve travma sonrası ruh sağlığının korunması” 
konularına çözüm aradılar. Arkadaşlarımızdan Sadra Mohammadzadeh 
Azarabadi ve Ali Murat Alemdar, üniversite öğrencilerinden oluşan 
rakiplerini geride bırakarak “Outstanding Delegate” ödülüne layık 
görüldüler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesinde yer alan 
bir delegemiz ise; Mali ve Katar sorunu, Antarktika’da mülkiyet hakları, 
Kuzey Kore’nin Nükleer programı üzerinde çalıştı. İngiltere İç Savaş Özel 
Komitesine (1642-1649) parlamenterler sıfatıyla katılan üç arkadaşımız 
ise farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle paylaşımda bulundular.  
Tüm gelişmeleri bir dünya dili olan İngilizce ile konuşan, duyan, tartışan 
arkadaşlarımız, bu sayede dil becerilerini göstererek bir dünya vatandaşı 
olarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi başardılar. Arkadaşlarımızı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.  ■

Model Birleşmiş Milletler’de 
Ayşeabla Okulları 
Başarısı
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23 Temmuz’da seyahatte olduğu Midilli adasında 
geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşama veda eden 
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Görevlisi, fotoğraf sanatçısı ve yazar Tuğrul 
Çakar, Başkent Üniversitesi’nde açılan fotoğraf 
sergisi ile anıldı. Akademisyenler, arkadaşları, 
öğrencileri, fotoğraf sanatçıları ve sevenleri, Çakar 
için Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.
Sergi açılışın ardından Avni Akyol Konferans 
Salonu’nda Türkiye fotoğraf tarihinde kendine 
özgü bir yeri ve ağırlığı olan Tuğrul Çakar’ın 
fotoğraflarından oluşan bir film gösterimi yapıldı.  ■

Hep yaptığın gibi “Güle güle” Hüseyin 
Helvacıoğlu. İletişim Fakültesi koridorlarına 
dostluğunu, arkadaşlığını, yeteneklerini 
gülüşlerinle sarmalayıp bıraktın 13 Ekim 
2017’de. Şimdi Adana Ceyhan’dasın. Tüm 
sevenlerin üzgün, öğrencilerin üzgün. Yirmi 
sekiz yıllık kısa yaşamında geriye bıraktığın  
en büyük armağandır “Gülüşlerin.” 

Huzur içinde uyu. Güle güle Arş. Gör. Hüseyin 
Helvacıoğlu. Güle güle…  ■

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek 

Lisans Programı öğrencisi, Kadirli Devlet 

Hastanesi Müdür Yardımcısı öğrencimiz 

Orhun Bahri Akıcı’yı da 13 Ekim 2017’de 

geçirdiği trafik kazası nedeniyle 

kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.  ■

Tuğrul Çakar 
Anıldı

Araş.Gör.
Hüseyin 
Helvacıoğlu

Orhun Bahri 
Akıcı
Yüksek Lisans 
Programı 
Öğrencisi

Başkent Üniversitesi Tarih, Başkentli Güçlüler, Başkentli 
Fenerbahçeliler ve Başkentli Kartallar Toplulukları, Şehit ve Gazi 
Ailelerine Yardım Kampanyası’nda bir araya geldiler. Kampanya 
kapsamında Hukuk, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu binalarında 
standlar açılarak gıda, giyim ve okul araç gereçleri toplandı. 
Tüm Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 
toplanan yardım malzemeleri T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ile şehit 
ailelerine elden teslim edilmek üzere öğrenciler tarafından titizlikle 
elenerek sınıflandırıldı. Başkentli öğrenciler aynı amaçla yeni ve 
daha büyük bir kampanya çalışmalarını şimdiden başlattılar.  ■

Şehit ve Gazi Ailelerine 
Yardım Kampanyası

13 Ekim 2017’de İki Acı Kayıp
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Başkent Üniversitesi 
Seramik Sanat ve 

Uygulama Merkezi 
Yeni Binası  

Hizmete Girdi

Başkent Üniversitesi 
Seramik Sanat ve 
Uygulama Merkezi 
hediyelik ürün siparişi 
almaktadır.
Tel: 0312 246 66 66 - 68 50

Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi 

Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut/Ankara
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Başkent Üniversitesi Peyzaj Mimarı 

Esra Hacıoğlu, doğal değerlerin 

yok olmaya yüz tutmuş olduğu 

dünyamızda, kampüs alanında 

oluşturulan bitkisel tasarımlarla; 

fakülteler ve meslek yüksekokullarına 

ait yeşil alanlar, yol ağaçlandırmaları, 

refüjler, spor alanları, çimlendirilmiş 

alanlar ve diğer tüm yeşil alanlar için 

ünite olarak titizlikle çalıştıklarını 

belirtiyor. Mevsimsel değişimlere 

bağlı olarak güneşlenme süresi, yağış 

miktarı gibi etmenlerin göz önünde 

bulundurulduğu bu çalışmaların 

estetik ve fonksiyonel olmalarına da 

dikkat edildiğinin altını çizen Hacıoğlu, 

“Kurucumuz Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’ın bir sloganı var. ‘Tarlalar 

betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın.’ 

Bizler de bu slogan doğrultusunda 

çevremizdeki betonlaşmaya inat 

kampüsümüzü yemyeşil bir cennete 

dönüştürmek için yılmadan çalışıyoruz. 

Öyle ki Kurucumuz Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, ağaçlandırılmasına imkan 

olmayan kayalık yamaçları, kademeli 

toprak dolgulama yöntemiyle 

ağaçlandırmaya uygun hale getirmeye  

çalışmış ve bu sayede  ağaçlandırılma 

çalışmalarına devam edilmiştir. 

Ağaçlandırma sahasındaki servis 

yolları ve yangın emniyet şeritlerinde, 

oluşabilecek yangın tehlikesine karşı 

her yıl düzenli olarak yabancı ot 

kontrolü de  yapılmaktadır” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, Bağlıca’da bulunan 

yemyeşil kampüs alanı için; “Üniversite 

kampüsleri eğitim ve öğretim kurumları 

olmalarının yanı sıra fiziki yapılarıyla 

da kentin imajını yansıtan alanlardır.  

Aynı zamanda üniversiteler bulunduğu 

bölgenin gelişmesine her açıdan etki 

eden kurumlardır. Başkent Üniversitesi 

olarak öğrenci ve çalışanlarımıza 

gerçek bir üniversite kampüsü 

sunmanın gururunu yaşarken bu 

kampüsün doğa ile iç içe olması ise bir 

diğer artımızı oluşturmakta. Öğrenci 

ve çalışanlarımızın desteği ile yeşile ve 

doğaya olan sevgimiz her geçen gün 

artarak devam edecektir” dedi.  ■

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü 
doğal bitki örtüsünde bulunan ağaç ve 
bitki türlerinden bazıları:

Karaçam (Pinus nigra) 

Kıbrıs Sediri (Cedrus libani) 

Kavak (Populus ssp.) 

Yalancı Akasya 
(Robinia pseudoaccacia) 
Mavi Servi (Cupressus arizonica) 
Mavi Ladin (Picea pungens) 
Top Akasya (Robinia pseudoaccacia) 
Katalpa (Catalpa bignonioides) 
Aylantus (Ailanthus altissima) 
Adi Akçaağaç (Acer negundo) 
Dişbudak (Fraxinus ssp.) 
Badem (Prunus amygdalus) 
Ahlat (Pirus elaegrifolia) 
At Kestanesi (Aesculus ssp.) 
Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata) 
Sofora (Sophora japonica) 
Mahlep (Prunus mahaleb) 
Glediçya (Gleditschia triacanthos) 
Iğde (Eleagnus angustifolia) 
Çınar (Platanus orientalis) 
Ihlamur (Tilia tomentosa) 
Huş (Betula alba) 
Çınar Yap. Akçaağaç (Acer platanoides) 
Keçi Söğüdü (Salix caprea) 
Meşe (Quercus ssp.) 
Alıç (Creatagus ssp.) 
Batı Ladini (Picea abies) 
Mavi sedir (Cedrus atlantica) 
Yayılıcı Ardıç-Sabin Ardıç  
(Juniperus Sabina) 
Mazı (Thuja occidentalis) 
Ceviz 
Muhtelif Çeşitte Meyve 

Muhtelif Tipte Çalı

Yeşilin gitgide azaldığı, 
betonlaşmanın yoğunlaştığı 
şehirlerde yeşile özlem her geçen 
gün daha da artmakta.
Başkent Üniversitesi çalışanları 
ve öğrencileri tüm günlerini 
yeşilin çosku veren tonları içinde 
rengarenk çiçeklerle donatılmış 
bir kampüste geçirme olanağına 
sahip oldukları için çok şanslılar. 

Bozkırdan koca bir ormana 

dönüştürülen Başkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampüsü’nde yıllar önce 

ilk kazmayı vuran ve ilk fidanı diken 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal’ın yeşile, ağaca 

ve doğaya duyduğu saygı ve sevgi 

nedeniyle, kurulduğu günden bu yana 

yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden 

devam etmekte. Bu çalışmalar Başkent 

Üniversitesi Çevre Düzenleme ve 

Ağaçlandırma Ünitesi tarafından 

gerçekleştirilirken kampüs içindeki 

çevre düzenlemeleriyle de  kampüs 

yaşantısına ve estetiğine artı bir değer 

katılmakta.

Bozkırdan 
Ormana
Başkent  
Üniversitesi
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Başkent
Üniversitesi
Thermopolium 
Gastronomi 
Akademisi
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 
Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal tarafından 14 yıl önce kurulan Türk 
Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ne (TÜMAR) bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve 2017 Mayıs ayında Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın 
direktifleriyle kurulan Thermopolium 
Gastronomi Akademisi (TGA), yaklaşık 
1.000 m2 alana kurulu,  her türlü mutfak ve 
teknolojik donanıma sahip Türkiye’nin en 
büyük araştırma ve eğitim mutfağıdır. 

“Uluslararası Standartları Belirleyen Öncül Bir 
Kurum Olmak Yolunda Hızla İlerliyoruz”

“Thermopolium Gastronomi Akademisi  katılımcılarına 

başta Türk mutfağı olmak üzere dünyanın çeşitli mutfakları 

ve kültürleri hakkında derinlemesine bilgi aktararak, 

aktarılan bilgiler ışığında geleneksel ve modern reçetelerin 

hazırlanması ve yeni reçeteler yaratılmasında aracı kurum 

olarak, profesyonel paydaşlarımızdan almış olduğumuz 

destek ile katılımcılara en kaliteli eğitimi sağlamak için 

çalışıyoruz. Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde; 

60 kişi kapasiteli 3 uygulama mutfağı, 80 kişi kapasiteli 

2 Gastronomi labaratuvarı, 50 kişi kapasiteli uygulama 

restoranı, 20 kişi kapasiteli ön büro uygulama alanı ve diğer 

sosyal tesisler bulunmaktadır.

Kullandığı teknoloji, vermiş olduğu eğitim, yetiştirmiş olduğu 

değerli uzmanlar ve gastronomi alanına yapmış olduğu 

katkılardan ötürü uluslararası standartları belirleyen öncül 

bir kurum olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bünyemizde; Türk 

Mutfak Kültürünün araştırılmasına yönelik bilimsel faaliyetler, 

ön lisans ve lisans Gastronomi eğitimlerine uygulama desteği 

sağlanması, Gastronomi ve beslenmeye yönelik Ar-Ge 

hizmetleri gibi faaliyetler yürütülmekte. Ayrıca Gastronomiye 

gönül vermiş tüm katılımcılara TGA bünyesinde açılan kurs 

ve eğitimler kapsamında; Dünya Mutfakları, yemek pişirme 

teknikleri, ekmek yapımı, pastacılık ve fırıncılık ürünleri, 

Barista eğitimleri, uzun dönem sertifikalı profesyonel aşçılık 

ve pastacılık eğitimleri, servis hizmetleri eğitimleri, 7’den 

70’e halka açık olacak şekilde sunulmaktadır.”

“Coğrafi İşaretli Ürünlerimizle Türk Mutfağına 
Kattığımız Zenginlik Yemek Turizminin 
Gelişmesine Katkı Sağlayacaktır”

“Türk Yemek kültürünün israfı önleyen bir yapısı vardır. 

İklim değişikliklerini önlemede ‘sıfır atık’ adına Türk Mutfağı 

tüm dünyaya hizmet edecek metot ve tarif bilgisine 

sahip dünyanın en büyük mutfağıdır. TGA faaliyetleri ve 

araştırmaları gastronomi dünyasına bu yönde hizmet 

etmektedir. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerimizle Türk 

Mutfağına kattığımız zenginlik yemek turizminin gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. Unutulmaya yüz tutmuş Türk Mutfağı 

tarifleri, metot ve bilgileri yazılı hale getirmektedir. Halka 

açık eğitimlerle Türk Mutfağı yaygın hale getirilip, bilgiler 

paylaşılmaktadır. Dünya yemek kültürüne hizmet edecek 

Gastronomi konusunda uzman  şefler yetiştirilmektedir. 

Yediklerimiz davranışlarımız olur ilkesinden yola çıkarak 

Başkent Üniversitesi bilimin toplandığı ve yayıldığı bir kurum 

olarak sağlıklı ve bilinçli beslenme kültürünü geliştirmeye 

öncülük etmektedir.” ■

TGA
Thermopolium Gastronomi Akademisi ismini antik Roma’da sıcak yemeklerin pişirilip 
satıldığı günümüz restorantlarının öncüsü olan ‘Thermopolium’ kelimesinden alıyor.  
Tesisle ilgili ayrıntıları Başkent Üniversitesi TGA Müdürü Ebru Vural anlattı:
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Hasan Kızıltan, Başkent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Spor Bilimleri 2. sınıf 

öğrencisi. Kızıltan’ın beş yaşından 

beri atlara olan tutkusu onun 

Spor Bilimleri okumasında en 

büyük etmen olmuş. Atların ve at 

binmenin tarif edilemez bir tutku 

olduğunu ifade eden Kızıltan son 

iki yıldır profesyonel olarak “Show 

Jumping” yani “Engel Atlama” 

dalında yarışmalara katılıyor. Çok 

sevdiği atı Brilant ile birçok yarışta 

derece elde eden Kızıltan bir canlı 

ile birlikte bir bütün olarak yapılan 

çok kıymetli bir spor diyerek 

başlıyor konuşmaya.

“Atlar sevildiklerini anlarlar 
ve bu sevgiyi asla karşılıksız 
bırakmazlar.”
“Atım Brilant,  Hollanda ılık kanlı 

cinsinden. Modern bir spor atı. Brilant 

ile birlikte olduğum zamanlar tüm 

streslerden uzaklaşmış hissediyorum. 

Kendimi bambaşka bir dünyada 

buluyorum. Bu hayvanlar bence 

insanları anlıyorlar. Sizin ruh halinize 

göre onlarında yüz ifadeleri değişiyor. 

Atlar sevildiklerini anlarlar ve bu 

sevgiyi asla karşılıksız bırakmazlar. 

Size bilerek bir zarar vermezler. Asil 

oldukları kadar hisleri de kuvvetlidir. 

Sadece bu kadar da değil. Atım 

Brilant, yarış sonrası seramoniye 

çıktığında bunu anlıyor ve daha bir 

havalı yürüyor.”

“Ata binmek terapi gibidir.”
“Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı olarak Ankara 

Atlı Spor Kulübü sporcusuyum. Antremanlarımı haftada 

altı gün düzenli olarak Atlı Spor Kulübünde yapıyorum. 

At binme sırasında bütün kaslar çalışır. Vücudunuzun 

hemen her yeri hareket eder. Kondisyonunuz artar. 

Ayrıca kalp ve solunum sistemine son derece olumlu 

etkileri de vardır. At binmenin fiziksel faydalarının 

yanı sıra psikolojik faydaları da mevcut.  Ata binmek 

terapi gibidir. At canlı bir varlık olduğu için onunla 

temasa geçtiğinizde ve uyum halinde olduğunuzda 

bütün stresinizi alır. Sağlıklı düşünmenizi, kendinize 

güvenmenizi sağlar. Düzenli at binenler genellikle 

sakin ve sağlıklı düşünüp doğru kararlar verirler. Ayrıca 

kendilerine olan güvenleri de tamdır. Öfke kontrolü 

konusunda son derece başarılıdırlar.”

“Binicilik aslında hem pahalı hem pahalı 
olmayan bir spordur.”
“Biniciliğin pahalı ve lüks bir spor olduğuna dair 

genel bir inanış mevcut. Binicilik aslında hem pahalı 

hem pahalı olmayan bir spordur. Şöyle ki bir kişi bir 

haftada içtiği sigara parasına haftada bir gün ders 

alabilir. Üye olmadan bu sporu yapar ve haftada 

bir gün binerek iyi bir sporcu olabilir. Bineceğiniz 

yer, ulaşım açısından uygun bir yerdeyse maliyet 

çok daha düşük olur. Binicilik at sahibi olduğunuz 

zaman pahalı bir spordur. Atın bakım maliyetleri işin 

içine girdiği zaman pahalı bir spora dönüşür ama bu 

tamamen bir tercih sebebi ve maddi durumla ilgilidir. 

Bu sporla ilgilenmek için at sahibi olmak gibi bir 

zorunluluk yok.” 

“Türk olarak ata binmenin nasıl bir sanat 
ve spora dönüşebileceğini tüm dünyaya 
göstermek istiyoruz.”
“Atlar mükemmel hayvanlardır ve ben Brilant ile 

ileride daha birçok yarışta çok güzel dereceler 

alacağımıza inanıyorum. Türkler at üstünde var 

olmuş bir millettir. Yani atlara aslen yabancı değiliz. 

Brilant ile gelecekte uluslararası müsabakalar katılıp 

bir Türk olarak ata binmenin nasıl bir sanat ve spora 

dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermek 

istiyoruz.”  ■

Atım ve Ben

“Uluslararası 
müsabakalara katılıp 
bir Türk olarak ata 
binmenin nasıl 
bir sanat ve spora 
dönüşebileceğini tüm 
dünyaya göstermek 
istiyorum.”
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“Konya Dağ Bisikleti 

Yarışması” müsabakalarında 

dağ bisikleti branşında Elite 

Bayan kategorisinde Başkent 

Üniversitesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 

Bisiklet Federasyonu ve Konya 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Konya Meram’da düzenlenen C2 

ve C3 kategorilerinde yapılan 

“Konya MTB CUP”  ile ilgili olarak 

Türkiye Bisiklet Federasyonu 

Başkanı Erol Küçükbakırcı, 

Meram Yeniyol’da düzenlenen 

yarışmada, bu sene yapılan dağ 

bisikletleri organizasyonlarının 

içerisinde en fazla katılımcıya 

sahip yarışma olduğunu söyledi. 

Yarışmaya yerli ve yabancı birçok 

sporcunun ilgi gösterdiğini ifade 

eden Küçükbakırcı, “Yarışmaya 

70’i yabancı toplam 260 sporcu 

kaydını yaptırdı. Sporculardan 

ve misafirlerimizden son derece 

olumlu dönüşler aldık” dedi. 5 tur 

üzerinden koşulan zorlu parkurda 

gerçekleşen “Konya MTB CUP” 

dağ bisikleti yarışmasında Başkent 

Üniversitesi Spor Klübü Takım 

Lideri ve Sorumlusu Esra Kürkçü 

birinciliği elde etti. 

“Konya Dağ 
 Bisikleti Yarışması”

24 Eylül 2017 de İstanbul 
Spor AŞ, Argeus Turizm, 
Accell ve Kron bisikletlerin 
sponsorluğunda 
düzenlenen Granfondo 
Marmara Yarışması 500 
sporcunun katılımıyla 
gerçekleşti. İstanbul’dan 
Bursa’ya 111 km. pedal 
çeviren sporcular 3 saati 
aşan süre sonunda  Bursa 
Nilufer Meydanı’nda bitiş 
çizgisini geçtiler. Başkent 
Üniversitesi Elite Kadın 
Takımı Sporcuları Ece 
Bakıcı ve Esin Yılmaz kendi 
kategorilerinde birincilik 
ve ikinciliği elde ettiler. 

Edirne’de düzenlenen 9. Cumhuriyet 
Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışına 
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Romanya’dan 600 bisikletli ve 4 
paralimpik sporcu da katıldı. Edirne 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür 
Vekili Zekeriye Bayrak, 9. Cumhuriyet 
Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı 
Şampiyonası’nı Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla 
düzenlediklerini belirterek sporculara 
başarılar diledi. Edirne Bisiklet 
Kulübü Derneği Başkanı Yıldıray 
Öztük ise bisiklet turnuvalarının 
gelenekselleştiğini ve yurt dışından 
katılımcılarla daha da renkli bir 
şampiyona yaşandığını kaydetti. 9. 
Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol 
Yarışı’nın 76 km.lik parkurunu birinci 
olarak tamamlayan isim ise Başkent 
Üniversitesi’nden Esin Yılmaz oldu. 
Selimiye Meydanı’ndaki Mimar Sinan 
heykeli önünde düzenlenen törende 
dereceye giren sporculara ödüllerinii 
Edirne Vali Yardımcısı Mustafa 
Karslıoğlu verdi.

Başkent 
Üniversitesi

Bisiklet Elite 
Kadın Takımı 
Sporcularından 
BİRİNCİLİK

Granfondo
Marmara 
Yarışması

“9. Cumhuriyet 
Bayramı Kupası
Bisiklet Yol Yarışı”
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Başkent Üniversitesi Spor 

Bilimleri Bölümü öğrencisi 

Hasan Kızıltan 28 Eylül-1 Ekim 

tarihleri arasında Ankara Başkent 

Binicilik Spor Kulübü’nde yapılan 

Özel Unvan Engel Atlama 

Yarışmalarında atı Brillant ile 

kendi kategorisinde Başkent 

Kupasında birinci ve kupa sahibi 

TRT kupasında ise ikinci oldu. 

Öğrencilerin ve personelin 

kampüs yaşamını 

hareketlendirmek, 

boş vakitlerini sporla 

değerlendirerek zamanı daha 

verimli geçirmelerini sağlamak 

amacıyla Başkent Üniversitesi 

Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen  “Masa 

Tenisi Turnuvası” 06 Kasım 2017 

tarihinde Başkent Üniversitesi 

Spor Salonunda düzenlendi. 

Turnuva sonunda dereceye 

girenler:

1. Tarkan Cavlaz    

2.  Tarık Gökgün   

3. Mert Devlet Turgut

15 ülkenin katıldığı Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen 

“Plovdiv Cup Aerobik Cimnastik Uluslararası Yaş Grupları 

Yarışması” 12-14 yaş “Trio Kategorisinde” Başkent Üniversitesi 

Özel Ayşeabla Okulları Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri Çağla 

Moroğlu, Ece İdil Toközlü ve Ortaokul 8.sınıf öğrencisi Can Sarı 

“Avrupa Birinciliği”; çiftler kategorisinde ise Fen Lisesi 9. Sınıf 

öğrencisi Çağla Moroğlu ve Ortaokul 8.sınıf öğrencisi Can Sarı 

“Avrupa İkinciliği” derecelerini elde ettiler.

Binicilik

Masa 
Tenisi

Cimnastik

Ankara’da Kurtuluş Parkı’ndan 

Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri 

Anıtı’na kadar süren etkinliğe, 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal, Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Abdülkadir Varoğlu, Anadolu OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 

Tuncay ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıfkı 

Güvener başlangıç verdi.

Ziya Gökalp Caddesi üzerinden 

Eskişehir Yolu istikametine yönelen 

bisikletçiler, 60 kilometre yol kat 

ederek Anadolu OSB Çanakkale 

Şehitleri Anıtı’na kadar pedal çevirdi. 

Yarış sonrası Çanakkale Şehitleri 

Anıtı’nda açıklama yapan Başkan 

Tuncay, “Tarihimizi hatırlayıp, 

sahip çıkmak hepimizin görevi 

olmalıdır. Bizlere bir vatan bahşeden 

şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara 

ödenmeyecek bir borcumuzun 

olduğunu düşünüyoruz” dedi. Tuncay 

konuşmasının devamında ise “Taş 

üstüne taş koyarak yolumuza devam 

edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilanının ve 

Ankara’nın Başkent oluşunun 94’üncü 

yılını kutluyor, etkinliğimize katılım 

sağlayan herkese teşekkür ediyorum” 

dedi. Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal da etkinlikle 

ilgili olarak yaptığı açıklamada; 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 

94. yıldönümünü bu yılda büyük bir 

coşkuyla kutluyoruz. Bugün burada 

bu ve benzeri etkinlikleri keyifle huzur 

içinde gerçekleştirebiliyorsak bunu ve 

çok daha fazlasını Cumhuriyet’e ve onu 

kuranlara borçluyuz” dedi.  ■

Kurtuluştan 
Cumhuriyet’e 
Bisiklet Turu

Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesi 
(Anadolu OSB) 
tarafından  29 Ekim’i 
ve Ankara’nın Başkent 
oluşunun 94’üncü 
yılını kutlamak 
amacıyla “Kurtuluştan 
Cumhuriyet’e Bisiklet 
Turu” düzenledi.
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AD SOYAD FAKÜLTE BÖLÜM ESKİ UNVAN YENİ UNVAN

OKAN MURAT ÖZTÜRK DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YRD.DOÇ.DR. DOÇ.DR.

SIDIKA SİNEM AKDENİZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ A.B.D. YRD.DOÇ.DR. DOÇ.DR.

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

SELİM SERTEL ÖZTÜRK GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

EKİN CAN SEYHAN GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ UZMAN ÖĞR.GÖR.

ŞÜKRİYE ESRA BASKAN HUKUK FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ABD. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

SENEM OĞUZ BALIKTAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

AYŞE LALE ŞIVGIN DÜNDAR İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TV VE SİNEMA BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

ELİF BOYACIOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

ESRA KÖSELER SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

SİNEM METİN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

SEVCAN AVCI IŞIK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

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

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

DİDEM HEKİMOĞLU TUNCELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR.

SERPİL KARLIDAĞ SOSYAL BİLİMLER MYO RADYO VE TV PROGRAMCILIĞI PR. YRD.DOÇ.DR. DOÇ.DR.

AYNUR FIRAT TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

BERİL AYDIN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE  HASTALIKLAR A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

EDA YILMAZ AKÇAY TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

GONCA ÖZGÜN TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

PELİN BÖRCEK TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

TUGAN TEZCANER TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.B.D. ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR.

BURCU GÜROL TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR. YRD.DOÇ.DR

AYDAN IRGATOĞLU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.

CİHAN YAZGI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.

GİZEM İYİGÜN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.

MUSTAFA BULUT YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.

SERKAN ŞEN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ OKUTMAN ÖĞR.GÖR.

Temmuz - Aralık 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.

2018 yılının tüm akademisyenlerimize,
öğrencilerimize ve çalışanlarımıza  

sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.

Prof. Dr. Ali Haberal
Rektör
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