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“İnsana Değer” 
Ödüller Sahiplerini Buldu
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Prof. Dr. Ali Haberal
Başkent Üniversitesi Rektörü 

Değerli okuyucularımız,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öykü değil destandır. 

Yurtseverlik duygusu karşısında yoksulluk ve 

imkansızlıkların hükmünü nasıl yitirdiğini anlatan  bir 

destan. Bu destan, yüzde doksan üçü okuma yazma 

bilmeyen kendi halindeki  bir halkın gazi ve şehitlerinin 

kanıyla yazılmıştır. Halkın gönlünde taht kuran önder ve 

büyük zorluklarla elde edilen bağımsızlığın mimarıdır 

Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önderimizin toplumsal 

uyanışa, özgürlüğe, değişime, aydınlanmaya, uygarlığa 

ön ayak oluşu ve attığı kararlı adımların bizlere sağladığı 

ayrıcalık büyüktür: Türkiye dünyadaki tek laik yönetim 

biçimine sahip ve Müslüman ülkedir. Dün olduğu gibi bu gün de  bu ayrıcalıktan vaz geçmemek andıyla 

sonsuzluğa uğurladığımız aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere bütün 

ulusumuza baş sağlığı diliyor, kahraman gazilerimize de  minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Geride bıraktığımız üç ay içerisinde akademik, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerimiz çeşitlenerek devam 

ederken, farklı kurumlarla yapılan iş birlikleri,  gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri, açılan merkez ve 

yeni hizmet birimleriyle ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz konuklarımız oldu. Maalesef mutsuzluklar da 

yaşadık. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arash Pirat’ı genç yaşta 

kaybettik. Değerli Hocamıza Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Yirmi beşinci kuruluş yılı sevincini yaşadığımız şu günlerde hepimizi gururlandıran haber Ürdün’den geldi. 

Ürdün Prensi Raad Bin Zaid’in özel konuğu olarak Amman’a davet edilen Başkent Üniversitesi Kurucusu 

ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamıza “İnsanlığa Hizmet Nişanı” verildi.  

Ayrıntıları ilerleyen sayfalarda yer alan bu mutluluk verici haberin yanı sıra “3. Ankara Marka Festivali’ne 

öğretim üyelerimizin sunduğu katkılar; Stajyer Mühendis Programı kapsamında TAİ’yle imzalanan protokol; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’yle sağlık alanında imzalanan işbirliği protokolü; Başkent’te Engelsiz Günler 

etkinlikleri başta olmak üzere keyifle okuyacağınız haberlerden oluşan bir Bülten’i daha beğeninize 

sunuyoruz.
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Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ürdün 
Cerrahi Derneği tarihinde ilk kez 
verilen, Onursal Üyelik ve İnsanlığa 
Hizmet Nişanı olan “Şeyh El 
Cerrahiye” rütbesini aldı. Kongrede 
bir konuşma yapan Ürdün Cerrahi 
Derneği Başkanı Dr. Abdel-Hadi 
Breizat, Haberal’ın bilimsel katkılarını, 
Ürdün ziyaretlerine ait görüntülerle 
anlattı. Prof. Dr. Abdel-Hadi Breizat, 
aynı zamanda yakın dostu olan 
Haberal’ı, “Dr. Mehmet Haberal’ın 
yalnızca bilimsel ve sosyal ilişkileri 
güçlü değil; o bir insanlık adamı. O 
bir profesyonel, o bir biliminsanı, o 
bir lider” ifadeleriyle anlattı. Prof. 
Haberal’a, Ürdün Cerrahi Derneği’nin 
tarihinde ilk kez verilen onursal 
üyelik payesini takdim etmeyi uygun 
gördüklerini söyledi. Dr. Abdel-
Hadi Breizat’ın konuşması sırasında 
Haberal’a, onursal üyelik ve insanlığa 
hizmet nişanı olan Şeyh El Cerrahiye 
rütbesi, Prof. Dr. Haberal’a takdim 
edildi. Dr. Abdel-Hadi Breizat, 
Haberal’a sunulan insanlığa hizmet 
nişanının anlamını “Biz Ürdün’de iyi 
cerrahlara, cerrahların şeyhi deriz. Bu 
sözcük, bilge ve insanların sorunlarını 
çözen kişiler için kullanılır.” sözleriyle 

açıkladı. Cerrahların en üst kademesini 
temsil eden, insanlığa yardım eden, 
derdine deva bulan anlamına gelen 
“Şeyh El Cerrahiye” rütbesi, giysileri 
ve kuvveti temsil eden kılıcı ile Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’a takdim edildi. 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, kendisini 
bu onura layık gören meslektaşlarına 
teşekkür ederek; “Burada sizinle 
olmaktan dolayı çok mutluyum ve 
onur duyuyorum” dedi. 1999 yılından 
bu yana Ürdün’deki meslektaşlarına 

bilimsel katkı sağlayan Prof. Dr. 
Mehmet Haberal, bu desteği her 
zaman sürdüreceğini belirtti. Prof. Dr. 
Haberal, Ürdün’de böbrek naklinin 
ardından, önümüzdeki yıllarda 
karaciğer naklinin başlayacağının 
da müjdesini verdi. Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, bilimsel kongrede yaptığı 
sunumda ise Türkiye’de karaciğer nakli 
sürecini, karaciğer tümörlerine karşı 

cerrahi görüşlerini anlattı.  ■

İnsanlığa Hizmet Nişanı 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 
Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal 
“İnsanlığa Hizmet Nişanı” aldı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
Ürdün Prensi Ra’ad bin Zeid’in özel konuğu ve Ürdün Cerrahi 
Derneği ile PAN Arabic Cerrahi Derneği’nin ortak düzenlediği 
bilimsel kongrenin onur konuğu olarak Ürdün’ün başkenti 
Amman’daydı. Ürdün Prensi Ra’ad bin Zeid’in özel daveti 
üzerine, kongreden bir gün önce Amman’a giden Prof. Dr. 
Haberal’ı, Prens Ra’ad bin Zeid bizzat karşıladı. Haberal’ı 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prens Ra’ad bin 
Zeid, geçtiğimiz Ekim ayında aldığı “Uluslararası İnsansever 
Ödülü” için de Haberal’ı kutladı. Ürdün Prensi Ra’ad bin 
Zeid’in kendisi onuruna düzenlediği ve Ürdün’ün üst düzey 
bürokratlarının da yer aldığı yemeğe katılan Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, ertesi gün de Ürdün Cerrahi Derneği’nin 45., Pan 
Arabik Cerrahi Derneği’nin ise 25. bilimsel kongresinin açılış 
seremonisinde yer aldı.
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Özbekistan 
Tıp Kongresi  
Onur Konuğu 
Prof. Dr.  
Mehmet Haberal

Prof. Dr. Mehmet Haberal, kongredeki 

konuşmasında, Bilimin her zaman insanları 

bir araya getiren bir güç olduğunun ve 

bu kongrelerin Ortadoğu ve Orta Asya’ya 

önemli katkılar sağladığının altını çizdi. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye’de 

karaciğer transplantayonu ve karaciğer 

tümörleri tedavisiyle ilgili bilgilerini, 

tecrübelerini aktararak, organ bağışı 

çağrısında bulundu. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, ayrıca karaciğer transplantasyonu 

ve karaciğer tümörleri tedavisinde 

Türkiye’de uygulanan yöntemleri de 

anlattı. Bilim insanları, kongrede karaciğer 

transplantasyonuyla ilgili ülkelerindeki 

gelişmeleri meslektaşlarıyla birlikte 

değerlendirdiler. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile 

Başkent Üniversitesi arasında eğitim ve 

sağlıkta işbirliği protokolüne de imza 

attı. Protokolün imzalanması sırasında, 

Başkent Üniversitesi’nin her konuda 

yardıma hazır olduğunu belirten Prof. Dr. 

Haberal, “Biz kan bağına sahibiz ve bu çok 

önemli. Atatürk, ‘Akraba ülkelerle bağınızı 

koparmayın.’ der. Birbirimizle yakın 

iletişimde olmak çok önemli.” dedi.

Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Abdulhakim Xadjibayev de, 

“Birlikte çalışmak için birçok faktör var. Kültürlerimiz çok yakın ve 

bu yüzden birbirimizi anlamak gayet kolay. Sizin de söylediğiniz 

gibi Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye çok kısa 

bir süre içinde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı.” ifadelerine yer 

verdi. Organ nakli alanında ülkelerindeki yasal boşluğu gidermek 

ve organ naklini yasal bir zemine oturtabilmek istediklerini de dile 

getiren Xadjibayev, “Sizi örnek almak ve sizin yolunuzdan gitmek 

istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzun çoğunluğu da Müslüman.” 

dedi. Özbekistan Sağlık Bakanlığı’nda görevli yetkililer, Türkiye’de 

1979 yılında organ nakli konusundaki yasanın çıkarılmasına 

öncülük eden Haberal’dan bu konuda destek istediler. Prof. Dr. 

Haberal, Bakan Yardımcısı ve Hastaneler Yönetim Başkanı Faruh 

Rakhimovic ve Özbekistan Transplantasyon Merkezi Başkanı 

Ulugbek Yuldashev ile de bir araya geldi. Özbek yetkililer bu 

görüşmede, çıkarmak istedikleri yasal düzenleme konusunda 

Haberal ile fikir alışverişinde bulundular. Rakhimovic, tasarı 

halindeki yasal düzenlemeyi Meclis’e sunmadan önce Prof. Dr. 

Haberal’a göndererek görüşlerini almak istediğini dile getirdi. 

Bakanlık Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’a katılımından 

ve katkılardan dolayı 

şükran plaketi takdim 

etti. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, yurda 

dönüşünde 

kongreyi 

eğerlendirirken, 

Türkiye’nin 

bilim ihraç eden 

ülke konumuna 

geldiğini 

vurgulayarak, 

Özbek 

meslektaşlarına  

her türlü desteği 

vermeye hazır 

olduğunu ve 

bundan mutluluk 

duyacağını 

belirtti.  ■

Başkent Üniversitesi Kurucusu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
Uluslararası Özbekistan Tıp 
Kongresi’nin onur konuğu 
olarak, Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’teydi. Gerçekleştirdiği 
ilkler ve kurduğu derneklerle 
Ortadoğu ve Orta Asya’ya 
önemli bilimsel katkılar sağlayan, 
ülkemizin özellikle organ nakli 
alanında Ortadoğu ve Orta 
Asya’yı dünya ile birleştiren bir 
köprü konumuna gelmesine 
öncülük eden Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, 12-13 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Taşkent’te düzenlenen 
Uluslararası İkinci Özbekistan Tıp 
Kongresi’nde meslektaşlarının 
büyük ilgisiyle karşılandı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu, Dünya Organ Nakli 
Derneği’nin Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
gerçekleştirdiği ilkler, kurduğu dernekler ile Ortadoğu  

ve Orta Asya’ya önemli katkılar sağladı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal:

Özbekistan 
Tıp Kongresi  
Onur Konuğu 
Prof. Dr.  
Mehmet Haberal

“Biz kan bağına 
sahibiz ve bu 
çok önemli”
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Kalite Bir Felsefedir
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi

Başkent Üniversitesi’nin Felsefesini  
Kalite Üzerine Oluşturduk
Kalite yönetim sistemi dünyaya Japonya’dan yayıldı. Ben 

1980 yılında Amerika’da bir hastanede yöneticilik yaparken 

Amerikan Hükümeti bu kalite yönetim sistemini uygulamaya 

soktu. Benim yöneticilik yaptığım hastanede de bu 

sistemin uygulanmasını istediler. Ben de yönetici olarak bu 

sorumluluğu üzerime aldım ve diğer takım arkadaşlarımla 

beraber bu kalite sisteminin içine girmiş olduk. Yıllarca 

kalite ve kalite yönetimi üzerine gerek akademik gerekse 

idari çalışmalar yaparken konu ile ilgili olarak Başkent 

Üniversitesi’nde verdiğim bir konferans sonrası kurucumuz 

Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi yapısı içinde 

de bu kalite yönetim sisteminin uygulanmasını istedi. O 

günden bu yana hocamızla beraber üniversitemizin tüm 

kuruluş ve birimlerinde bütün ekip arkadaşlarımızla beraber 

kalite yönetim sistemini en verimli şekilde uygulamaya 

çalışıyoruz. Başkent Üniversitesi’nin felsefesini kalite üzerine 

oluşturduk.

Öncelikli Hedefimiz 
Kalitedir
Ankara merkezli Başkent Üniversitesi 

kalite yönetim uygulama çalışmaları 

1993 yılında üniversitenin kuruluşuyla 

başladı. 1995 yılından itibaren de 

Üniversite Rektörlüğüne bağlı 

Toplam Kalite Yönetimi Merkezi 

olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Burada amacımız başta Başkent 

Üniversitesi; fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokulu, üniversiteye 

bağlı merkezler, sağlık kuruluşları ve 

yabancı dil hazırlık bölümü olmak 

üzere üniversitenin tüm eğitim-

öğretim kalitesinin sürekli olarak 

artırılmasına katkıda bulunmak ve 

üniversite içi ve dışı kuruluşlarının 

kalite yönetimiyle ilgili araştırma, 

eğitim ve uygulama çalışmalarına 

katkıda bulunmaktır. Hedeflerimize 

bakacak olursak; çalışanların 

kendilerini ve başkalarını geliştirmesi, 

yüksek verim ve kalite bilincinin 

yerleşmesi, departmanlar ve kişiler 

arası iletişimin, iş birliği ve takım 

çalışmasının gelişmesi, problem 

yerine çözüm yaratma alışkanlığının 

kazanılması, yaratıcılığın arttırılması, 

çalışanların motivasyonunun 

yükseltilmesi ve fikir-görüşlerin 

uygulanmasına olanak sağlanması 

diye sıralayabiliriz. 

Her kurum ve kuruluşun başlangıçta 

belirlediği vizyon ve misyonları vardır. 

Bir vizyon belirlerler ve buna göre 

de misyon ortaya çıkar. Kısa vadeli 

olarak planları belirlenmiş olur. Başkent 

Üniversitesi, eğitimde ve sağlıkta 

hizmet veren başlıca kuruluşlardan 

biridir. Başkent Üniversitesi, Türkiye 

halkının ihtiyaç ve beklentilerine 

duyarlı bir eğitim ve sağlık kuruluşudur. 

Biz burada sürekli şu soruları sorarız; 

bunun devamını nasıl sağlarız, 

öğrenciyi nasıl yetiştiririz, amacımız 

nedir? Bunların cevaplarını veririz. 

Bu cevaplar doğrultusunda yönetim 

kendine göre bir yol çizer, rektör 

kendine göre bir yol çizer, dekan 

kendine göre biçimlendirir. Fakat 

ortak amacımız hep aynıdır, kaliteyi 

sağlayabilmek. Üniversitemiz Kurucusu 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da sürekli 

belirttiği gibi öncelikli hedefimiz 

kalitedir.

Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi, 

Başkent Üniversitesi öğrencileri için 

hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi 

programlarıyla öğrencilerinin de 

kaliteyi yaşamlarına almaları için 

çalışmalar yürütüyor. Çağımız üretim-

hizmet sektörlerinde hızlı yapısal 

ve yönetimsel reformlar çağıdır. 

Çalışma hayatında sorumluluk alacak 

yöneticilerin, organizasyonun her 

kademesinde etkili ve verimli bir 

performans göstermeleri beklenmekte. 

Organizasyonlar lider yöneticilerinden 

ürün ve üretim süreçlerinin 

iyileştirmelerinde süreklilik bilgi ve 

uygulama becerilerine sahip olmalarını 

beklemektedir.

Kurulduğu günden bu yana kaliteyi 

ön planda tutan ve yapılan her işi bu 

doğrultuda değerlendirmeye alan Başkent 

Üniversitesi’nde bu amacı bilimsel veriler 

doğrultusunda yürütmek amacıyla kurulan 

Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi, 

sürekli gelişim, sağlıklı iletişim ve yüksek 

motivasyon sağlanması için çalışmalar yapan 

öncü bir merkez. Merkeze adını veren ve 

ülkemizde “Kalite- Kalite Yönetimi” dendiği 

zaman akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. 

Mithat Çoruh ile hem Başkent Üniversitesi 

Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi 

hem de kalite üzerine herkesin hayatına 

dokunabilecek bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Kalite Bir Felsefedir
Kalitenin bugün için genel kabul gören 

tanımı “Müşterinin memnuniyeti” 

demektir. Bütün kuruluşlar bunu 

kabul ederler. Yani, müşterinin istek 

ve beklentilerine uygun ya hizmet ya 

da ürün vermek esas amaçtır. Ama 

aslında kalite bir felsefedir. Herkes 

kendisinin verdiği hizmet ve üretim 

şekline göre, müşteri ihtiyaçlarını, 

beklentilerini de içine alan bir yönetim 

tarzı geliştirmelidir.

Kalite yönetim sistemi, bir bilim dalı 

değildir. Kalite yönetim sistemi bir 

uygulama ve yönetim bilgisidir. Bu 

yönetim bilgisine de proses yaklaşım 

gereklidir. Önce bir hedef belirlenmeli 

ama bu hedef ölçülebilir bir hedef 

olmalıdır. Daha sonra bu hedef için 

hangi bilgilere sahip olmak gerek, 

bunların araştırılması gerekir. Daha 

sonra bunu çalışma grubuyla birlikte 

bir yerlere getirmeye çalışacaksınız. 

Ölçümler de buna göre olacak. Bu 

rektör için böyleyse dekan için de 

kendi çapında böyle, bölüm başkanı 

için de böyle en aşağıdaki üniteye 

kadar böyle. Burada gruplar söz 

konusu. Her bir prosesin hedefi, sonuca 

doğru olmalıdır. Unutulmayalım ki; 

ölçemediğimizi yönetemeyiz ve bu 

sebeple sonuca ulaşabilmek adına veri 

toplamamız gerekir.

Ölçülebilir Hedefler, 
Somut Sonuçlar
Kalite sistemi entegre bir sistem ister. 

Kalite sistemi öyle bir sistem ki, hem 

sosyal hayatta hem de iş hayatında 

devamlı geçerlidir. Ölçülebilir hedefler 

doğrultusunda, somut sonuçlar 

ortaya konması gerekir. Bunu 

sağlamanın yollarından biri de “Balık 

Kılçığı Diyagramı”dır. İlk olarak 1943 

yılında Kaoru Ishikawa tarafından 

kullanılan balık kılçığı diyagramı, 

ilk kullanıldığı Japonya genelinden 

büyük bir kullanım alanına hızlı 

bir şekilde yayılmıştır. Diyagramın 

amacı, sonuçları meydana getiren 

çeşitli nedenleri göz önüne getirmek, 

bu nedenleri ve alt açıklamalarını 

görselleştirebilmek ve tüm bu nedenler 

üzerinde çalışarak sorunları en alt 

seviyeye indirmektir. Balık Kılçığı 

Diyagramı bir takım aracı olduğundan 

bizi bir arada çalışmaya sevk eder ve 

problemlerin potansiyel nedenleri için 

eksiksiz bir tablo çıkartmamızı sağlar. 

Balık Kılçığı Diyagramı her ne kadar 

ülkemizde genellikle kurumların kalite 

departmanları tarafından kullanılsa 

da hemen her türlü iş modeli için 

kullanıma da uygundur.  ■

Balık Kılçığı Diyagramı için bir kağıdın üzerine 
yönü sağa doğru olan bir ok çizilmelidir. 
Açıklanacak konunun başlığı, ‘’balığın omurgasını’’ 
temsil eden okun üzerine yazılmalıdır. Daha sonra 
balığın omurgasına 45 derecelik açıyla oklar çizilir. 
Okların üzerine ana nedenler yazılır. Son olarak 
probleme neden olabilecek sebepler tüm ana 
kategoriler altında ayrıntılandırılır. Ayrıntılandırma 
yapılırken her kategori için “Neden” sorusu 
sorularak hareket edilir. Sonuç olarak farklı 
seviyelerde nedenler belirlenerek birbirleriyle 
ilişkilendirilir ve probleme neden olan temel 
etkenler bulunabilir.

Ülkemizde, çağımızın gereklerine 

duyarlı yöneticilerin yetiştirilmesi 

amacı ile Başkent Üniversitesi’nin 

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 

öncülüğünde ve Üniversite 

Senatosu kararı ile öğrencilerimizin 

mezuniyetlerinden önce Kalite Yönetim 

Sistemi eğitimi görmeleri planlanmıştır. 

Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi 

akademik-idari yöneticilerinden 

oluşan bir komisyon tarafından 

“Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Eğitim 

Programı” geliştirilmiş ve uygulamalarına 

başlanmıştır. Eğitim programında; 

Eğitim program kapsamında; proses 

ve sistem kavramları, konu ile ilgili 

objektiflerin belirlenmesi, proses girdi-

çıktıları, prosesler arası etkileşim, akış 

diyagramları, kontrol ölçüm alanları, 

takım çalışmaları, dokümantasyonu 

ve liderlik konuları yer almaktadır. 

KYS eğitim programında katılımcı 

öğrencilerin sorun çözme, yapıcı ve 

yaratıcı beceriler, planlama, gerçeklere 

dayalı karar alma ve liderlik özellikleri 

kazanmaları amaçlanır.

Konu
Başlığı

Ana Nedenler

Ana Nedenler

Sebepler

NEDEN?

Sebepler

sürekli    

motivasyon
yüksek 
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Yüksek Kurul üyeleri ile Konsey 

üyeleri; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ni ve Başkent 

Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nü ziyaret etti. Basın Konseyi heyeti 

Ankara Hastanesi’ni gezdikten sonra Başkent Üniversitesi Kurucusu 

Prof. Dr. Mehmet Haberal eşliğinde Başkent Üniversitesi Bağlıca 

Kampüsü’nü ziyaret ettiler. 

Resepsiyona, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 

Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yardımcılarından Ertürk 

Yöndem ile Yusuf Kanlı, Genel Sekreter Ümit Gürtuna, Mali 

Sekreter Mustafa Yoldaş, Yönetim Kurulu üyeleri Önder 

Sürenkök, Ali Şimşek, Ali Oruç, Olgunay Köse, Onur Kurulu 

Başkanı Ercan San, Denetim Kurulu üyesi Faysal Geyik ile 

Mustafa Salihoğlu, Seçici Kurul Başkanı Seva Ülman Erten, 

Seçici Kurul Üyesi Remzi Dilan, 24 Saat Gazetesi köşe yazarı 

Utku Şensoy, kurucu üyeler Yaşar Aysev, Sencer Güneşsoy, 

Cahit Dingil ile Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi 

Pehlivan’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar, eski bakanlardan Yücel Seçkiner, Ahmet Tan, Şevket 

Bülent Yahnici, Zekeriya Temizel ile İbrahim Saraçoğlu, 

CHP milletvekilleri Gülsüm Toker, Barış Yarkadaş, Kazım 

Arslan, eski RTÜK üyelerinden Süleyman Demirkan, KKTC 

Ankara eski Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, Basın Yayın 

eski genel müdürlerinden Cemil Ünlütürk, TÜSİAD Ankara 

Temsilcisi Eray Akdağ, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak 

ve sanatçılar katıldı. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal da organ naklini Türkiye’ye getirdiği 

yıllarda katkılarını hiç unutmadığı basın mensuplarını bu 

özel günlerinde yalnız bırakmadı. Resepsiyonda büyük 

bir ilgiyle karşılanan Prof. Dr. Haberal basın mensuplarıyla 

Türkiye’deki basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar 

üzerine sohbet etti.  ■

Basın Konseyi 
Başkent Üniversitesi’ni 
Z iyaret  Ett i Üniversite kampüsündeki ilk 

durak Atatürk’ün Akaretler’de 

oturmuş olduğu evin birebir 

aynısı olarak inşa edilen Atatürk 

Müzesi oldu. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal gazetecilere eve ait her 

ayrıntıyı anlattı. Ziyaretin ardından 

Basın Konseyi Başkanı Pınar 

Türenç, Atatürk özel defterini de 

imzaladı.  Heyet Türkiye’nin en 

büyük araştırma mutfağı olan 

Başkent Üniversitesi Gastronomi 

Akademisini de gezdi. Gezinin 

ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal 

Thermopolium mutfağında heyetle 

birlikte öğle yemeği yedi.

Ziyaret sonrası Basın Konseyi 

Başkanı Pınar Türenç; yıllarını 

insanlığa, insanın sağlığına ve 

mutluluğuna adayan, dünyaca 

saygın bir bilim adamı olarak 

değerlendirdiği Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’a ev sahipliğinden dolayı 

teşekkür etti.  ■

Prof. Dr.  
Mehmet Haberal  

Basın Mensuplarını 
Yalnız Bırakmadı

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve Cemiyetin 
72. kuruluş yıldönümünü, düzenlediği bir resepsiyonla kutladı.
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13-15 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Ticaret 
Odası’nın -ATO “Yaratıcılıkta Yeni Yollar, 
Yeni Yönler, Yeni Yöntemler” temasıyla 
bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Ankara 
Marka Festivali’nde Başkent Üniversitesi 
akademisyenleri, öğrencileri ve yan kuruluşları  
katılımcılarla buluştu.

200 konuşmacının katıldığı ve 21.400 katılımcının takip 

ettiği festivalde Başkent Üniversitesi’nin hazırladığı eğitim 

programlarına, fakülteler, Başkent Üniversitesi Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım Ofisi, Alaf Giyim, Kızılcahamam ve 

Patalya Otelleri, Açkar Süt Dünyası, Başkent Üniversitesi 

Turizm ve Organizasyon Seyahat Acentası BUTO, Ekin Ön 

Kuluçka Merkezi, Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi, 

Thermopolium Gastronomi Akademisi ve Kolej AyşeAbla 

Okulları’nın bulunduğu stant alanlarına ilgi yoğundu. 

Festivalin açılış gününde “Markalaşmada Dijital İnovasyon 2”  

adını taşıyan Başkent Üniversitesi salonunda Prof. Dr. 

Abdülkadir Varoğlu “İnovasyon ve Kararlarda Kör Noktalar”,  

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş  “Girişimcinin Finansal Kaynakları”, 

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç “Yaratıcılık ve İnovasyon”, Prof. 

Dr. İpek Kalemci Tüzün “İşveren Markası, Soysal Medya ve 

Big Data”, Doç. Dr. Okan Yeloğlu “Her İnovasyon Çok mu 

Başarılı?”, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal “İnovatif Markalar: 

(Eski) Hikayeyi Yeniden Anlatmak”, Yrd. Doç. Dr. Lale Şıvgın 

Dündar “Markanızı (Sosyal Medyada) Nasıl Bilirdiniz?” ve Arzu 

Fırlarer “Kadın Girişimciliğinde Sosyal İnovasyon: Panpek 

Örneği” başlıklı sunumlarla eğitim programına katkı sağladılar. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, kalite 

ve markalaşmanın önemine dikkat çekerek, büyüyen her 

markanın Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.  

Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi’nin de tüm kurum 

ve kuruluşları ile ilk günden bu yana 25 yıldır kaliteyi en önde 

tutan bir marka olduğunun altını çizdi. Festivalin ilk gününde 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal salondaki 

eğitimin bir bölümüne de katıldı. Ayrıca stantları da ziyaret 

ederek tüm markalarla yakından ilgilendi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da Başkent Üniversitesi 

stantlarını ve diğer katılımcı stantları ziyaret etti. Sergilenen 

çalışmalarla yakından ilgilenen Prof. Dr. Mehmet Haberal, 

Başkent Üniversitesi’nin bir dünya markası olma yolunda 

hızla ilerlediğini belirterek, güçlü bir ülke için var olan tüm 

kurum ve kuruluşların küresel bir marka olmayı hedeflemeleri 

gerektiğinin de altını çizdi.

Marka Festivali’nde
Başkent Üniversitesi

“İnovasyon  
ve Kararlarda  
Kör Noktalar”

“Girişimcinin 
Finansal 

Kaynakları”
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Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Marka Festivali’ne Dekan Prof. Dr. 

Berna Dengiz koordinatörlüğünde tamamlanmış 6 proje ile katıldı. Projelerden 

ilki Öğr. Gör. Dr. Onur Koçak tarafından gerçekleştirilen fizik tedavi başta 

olmak üzere birçok sinir hastalığı tedavisinde kullanılan bir sistemin tasarımı 

ve prototip üretimi gerçekleştirilen “Tens Sistemi” projesi oldu. Yrd. Doç 

Dr. Hüseyin Kurutuldu danışmanlığında gerçekleştirilen “Hiperspektral 

Görüntüleme Sistemi” projesinde ise tıbbi cihaz ve malzemelerin yüzeyleri 

mikrometre hassasiyet ile görüntülenebilmekte. Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri Özgün C. Özsoy ve Berk Yıldız tarafından 

tasarlanan ve ticarileştirilen “Hastane İçi Yer Bulma Sistemi” başlıklı proje 

ile büyük bir hastanede hastaların gidecekleri departmanı kolaylıkla tespit 

edebilecekleri bir elektronik sistem katılımcılara tanıtıldı. Bir diğer proje 

ise Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Utku Uluşahin öncülüğünde 

gerçekleştirilen ve ticarileştirilen yeni nesil internet tabanlı ürodinami testleri 

yapabilen “Elektronik Üroflowmetre (İdrar Hızı Tespiti)” projesi oldu.

Marka Festivali’nde katılımcılara 

tanıtılan bir başka proje ise 

yine mezunlardan Ahmet Salih 

Polat tarafından geliştirilen ve 

ticarileştirilen “Akıllı Kavşak 

Yönetim Sistemi” projesi ile 

trafik sinyalizasyon cihazlarının 

kablosuz teknoloji kullanılarak 

haberleştirilmesi ve güneş enerjisi 

beslemesi ile şebekeden bağımsız 

çalışabilmelerini sağlayan proje 

oldu.

Uluslararası MATE ROV 

TURKEY, 2016” yarışmasından  

Ankara birincisi, Türkiye 

üçüncülüğü ödülüyle dönen 

Yrd. Doç.Dr.Andaç T. Şamiloğlu 

danışmanlığında Makine 

Mühendisliği son sınıf öğrencileri 

Rasim Giray Ulusoy, Yakup Çelik 

ve  Mustafa Özbudak “İnsansız 

Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı” 

başlıklı proje de katılımcılardan 

ilgi gördü.  ■

Ankara 3. Marka Festivali’nde 

Başkent Üniversitesi Moda ve 

Tekstil Tasarımı Bölümü standı 

yoğun ilgi gördü. Başkent 

Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

bünyesinde yer alan Moda ve 

Tekstil Tasarımı Bölümü, farklı 

ve dinamik standı, hareketli 

workshopları, öğrenci sergisi 

ve düzenlediği mini defileler ile 

en çok ziyaret edilen stantlar 

arasında yerini alarak 3. Marka 

Festivali’ne damga vurdu. İşleyen 

bir Moda Atölyesi kurgusu ile 

hazırlanan standa Moda ve Tekstil 

Tasarımı Bölümü’nde öğrenim 

gören öğrenciler görev aldılar 

ve  dört yıllık eğitimleri süresince 

bu bölümde öğrendikleri, moda 

illüstrasyonu, dikiş, kalıp hazırlama 

ve drapaj  bilgileri ile tüm gün aktif 

olarak çalıştılar. Gün içerisinde 

farklı zamanlarda düzenlenen 

giysi boyama, make-up show 

ve DJ performans ile oldukça 

hareketli ve renkli bir görünüm 

sergilendi. Ayrıca 3. Marka 

Festivali süresince her gün bir 

kez tekrarlanan Moda ve Tekstil 

Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 

tasarımlarından oluşan 20 

parçalık mini defile izleyicilerin 

heyecanlı anlar yaşamasına sebep 

olurken, defilede sunulan öğrenci 

tasarımları da ziyaretçilerin 

beğenisini kazandı.

Ankara 3. Marka 
Festivali’nde Başkentli 
Akademisyenler ve 
Öğrencilere Yoğun İlgi
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“Medya ve Siyaset”
Medya Buluşmaları’nda

Geleceğin medya çalışanlarını 

yetiştiren İletişim Fakültesi 

öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 

“Medya Buluşmaları”nda Usta 

gazeteci Oktay Ekşi, gazetecinin 

siyasetçi ile arasındaki mesafeyi 

koruması gerektiğini söyledi. Oktay 

Ekşi gazeteciliğin bir hayat tarzı 

olduğunu belirttiği konuşmasında, 

ömür boyu yapılan bu meslekte 

emeklilik olmadığının altını çizdi. Ekşi 

konuşmasında gazetecilerin hiçbir 

güç odağı ya da kurumun çekim 

alanı içinde bulunmamaya özen 

göstermesi gerektiğini belirterek 

Türk basın tarihinden örnekler verdi. 

İktidarların basını etkileme ve baskı 

kurma işlemlerinin geçmişten bu 

yana sürdüğünü söyledi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu 

ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı 

Prof. Dr Mehmet Haberal da panel 

sonrası yaptığı konuşmada Oktay 

Ekşi’yi duayen gazeteci ve doğru 

haberi insanlara ulaştıran kişi olarak 

tanımladı. Prof. Dr. Mehmet Haberal; 

“Türk basının duayenleri vardır. 

Bunlar gerçek anlamda basının 

yolunu açmış insanlardır. Mete 

Akyol bunlardan birisiydi. Cüneyt 

abi bunlardan birisiydi. Oktay abi, 

gerçek ve doğru haberleri insanlara 

ulaştıran kişidir. Eğer mesleğinizi 

hakikaten inanarak yapıyorsanız 

ki bu her meslek için geçerlidir, 

mesleğini heyecanla yapan kişiler 

bir tek Allah’tan korkarlar” dedi. 

Sözlerini “İki şeyin geri dönüşü 

yoktur; biri insan hayatı, diğeri 

zaman” vurgusuyla sürdüren Prof. 

Dr. Haberal, Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

dizelerini izleyenlerle paylaşarak; 

“Hararet nardadır sacda değildir. 

Keramet baştadır tacda değildir. 

Her ne arar isen kendinde ara, 

Kudüs’te Mekke’de hacda değildir. 

Herkes yapması gerekeni yapmak 

zorundadır” dedi. Konuşmasının 

sonunda gençlere seslenen Prof. 

Dr. Mehmet Haberal; “Başarılı 

olmamak için hiçbir mazeretiniz 

yok. Bu ülke Conkbayırı’ndan, Koca 

Seyit’ten buralara geldi. Bunu asla 

unutmayınız” dedi.  ■

Panel sonrası Prof. Dr. Mehmet Haberal, Oktay 

Ekşi’ye Başkent Üniversitesi Ordinaryus Prof. Dr. 

Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ni ve Bağlıca Kampüsü içinde yer alan 

Atatürk Evi Müzesini gezdirdi. Prof. Dr. Haberal, 

Oktay Ekşi’ye müzedeki eserler hakkında ayrıntılı 

bilgi verdi. ziyaretin ardından gazeteci Ekşi, 

Atatürk Evi Müzesi’ndeki defteri imzaladı.

Medya Buluşmaları’nın ardından 

usta gazeteci Oktay Ekşi’ye, Prof. Dr. 

Mehmet Haberal tarafından günün 

anısına plaket takdim edildi.   

  
Oktay Ekşi’den 
Usta Gazeteci

Prof. Dr. Mehmet Haberal:

Gazeteci-yazar, eski milletvekili Oktay Ekşi 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 

tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde organize 

edilen “Medya Buluşmaları” kapsamında 

Başkentlilerle buluştu. Başkent 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Lütfi Doğan Tılıç’ın 

moderatörlüğünü yaptığı panelin 

konusunu, gazeteci-siyasetçi 

ilişkisi oluşturdu. 

“İki şeyin geri 
dönüşü yoktur; 
biri insan hayatı, 
diğeri zaman.” 



2120

Başkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 9
 

Başkentli Mühendisler 
Türk Savunmasında

Törenin açılış konuşmasını yapan 

Strateji ve Teknoloji Yönetimi Müdürü 

Altuğ Müftüoğlu, TAİ, Hürkuş, 

Atak gibi yerli ve milli üretimler 

hakkında bilgi verdi. TAİ Strateji ve 

Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. 

Fahrettin Öztürk de programın genç 

mühendislerin yetişmesinde büyük 

katkı sağlayacağını vurguladı. 

YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. 

Orhan Aydın’ın projeye destek 

verdiklerini açıkladığı konuşmasının 

ardından TUSAŞ-TAİ Genel Müdürü 

Doç. Dr. Temel Kotil stajyer mühendis 

programının önemine değindi. Kotil, 

TAİ bünyesine kazandırılan stajyer 

mühendislerin okul ortalamalarının 

bir hayli yüksek olduğunu 

belirtirken, yalnızca yüksek notun 

istihdam standartları için belirleyici 

olamayabileceğini hatırlattı. 

Kotil ayrıca üniversite yıllarında 

çalışmanın önemine dikkat çekerek, 

STAJYER MÜHENDİS  
PROGRAMI NEDİR?
Stajyer Mühendislik Programı ile şirkete yeni kazandırılan 

mühendislerden çok daha hızlı verim alınması, geleceğin 

kadrolarının oluşturulması amaçlanıyor. Programa, 

üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında makine, elektrik-

elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, 

bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik 

mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden 

öğrenciler katılabiliyor. Stajyer mühendis olarak çalışacak 

adaylar haftada en az bir günlerini TAİ’de geçirecek. Şirketin 

faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAİ mühendisleri 

üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek. 

Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından 

sigortalanacak, TAİ’deki çalışmaları için kendilerine ücret 

ödenecek. Başvurular Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin 

işe alım kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun 

bulunan adaylar ile mülakat için iletişime geçilecek.  ■

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi-TAİ, “Stajyer 

Mühendis Programı” kapsamında Başkent 

Üniversitesi’nin de yer aldığı 16 üniversite ile 23 

Ocak 2018 tarihinde imza töreni düzenleyerek 

program protokolü imzaladı. Protokol töreninde 

Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, 

Başkent Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, diğer 

üniversite rektörleri, TAİ Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Oğuz Borat, TAİ Genel Müdürü Doç. 

Dr. Temel Kotil, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve 

Başkan Danışmanı Prof. Dr. Orhan Aydın yer aldı. 

şirket bünyesinde devam eden projelerin başarısı için istihdam 

rakamlarının artması gerektiğini belirtti.

TAİ, Türkiye Savunma Sanayine doğrudan katkı sağlayacak olan Stajyer 

Mühendis Programı ile mühendislerden en kısa sürede verim alabilmek 

ve gelecekte planlanan projelerin gerçekleşmesini hedefliyor ve bu hedef 

doğrultusunda Türk üniversitelerinden yetişen en parlak öğrencilere 

ulaşarak çok daha hızlı verim alınmasını ve geleceğin kadrolarının 

oluşturulmasını amaçlıyor. Programda öğrenciler haftada en az 1 gün 

TAİ’de burslu stajyer olarak görev alabilecek. TAİ’deki çalışmaları için 

öğrencilere ücret de ödenecek.
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Başkent Üniversitesi 
Ev Sahipliğinde

 1. Uzaktan Eğitim Çalıştayı

Başkent Üniversitesi’nde kurulan 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 29 Kasım 2017 
tarihinde ilk çalıştayını düzenledi.
 
Avni Akyol Konferans Salonu’ndaki 

çalıştaya Başkent Üniversitesi 

Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, Gazi Üniversitesi 

Merkez Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim 

Yalın, Hacettepe Üniversitesi Merkez 

Müdürü Prof. Dr. Arif Altun ve Ankara 

Üniversitesi Merkez Müdürü Prof. Dr. 

Yasemin Gülbahar katıldı.

1. Uzaktan Eğitim Çalıştayı’nın açılış 

konuşmasını Başkent Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. 

Şeref Mirasyedioğlu yaptı. Prof. 

Dr. Mirasyedioğlu konuşmasında 

Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Merkezi’nin kuruluşu hakkında 

bilgi vererek; “Merkez vizyonumuz, 

üniversite bünyesinde yürütülen 

uzaktan öğretim uygulamalarının 

nicelik ve niteliklerinin ülkemizde 

ve dünyada ortaya çıkan öğretim 

taleplerine ve bilgi/iletişim 

teknolojilerindeki yeniliklerin 

eğitim alanına sunduğu imkânlar 

çerçevesinde arttırılmasını sağlamak; 

örgün öğretimde verimliliği arttırmak 

üzere var olan kimi derslerin öğrenim 

kazanımlarından ödün vermeden 

uzaktan öğretime dönüştürülmesi 

ve uygulanmasında paydaşlara 

pedagojik, teknolojik ve içerik 

geliştirme alanlarında destek 

sunmaktır” dedi.

Çalıştayın açılışında konuşan 

Başkent Üniversitesi Kurucusu 

ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent 

Üniversitesi’nin uygulamaya dönük 

yeni bir model geliştirmesi gerektiğini 

vurguladığı konuşmasında  “Daha çok 

çalışmalıyız” mesajını vererek öğretim 

üyelerinden, uygulama ağırlıklı yeni 

bir model oluşturulmasını istedi. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal da ülkelerin kaderinin 

etkileyen en önemli faktörün eğitim 

olduğunu vurgulayarak uzaktan 

eğitimin önemine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Ali Haberal konuşmasında 

uzaktan eğitimin önemine değinerek; 

“Teknolojik gelişmelere paralel 

olarak eğitim-öğretim süreci de bu 

gelişime ayak uydurmak zorundadır. 

Hızla gelişen iletişim teknolojileri, 

eğitim sistem ve ortamlarını da 

etkilemektedir. Buna en açık örnek 

uzaktan eğitim uygulamalarıdır. 

Uzaktan eğitim hayat boyu 

öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği 

sağlamaktadır” dedi.

Çalıştayda Başkent Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu 

moderatörlüğünde düzenlenen 

panelde uzaktan eğitimin amacı ve 

önemi anlatıldı.  ■

Başkent Üniversitesi 
1. Uzaktan Eğitim 
Çalıştayı’na ev 
sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Ali Haberal:

“Uzaktan eğitim 
hayat boyu öğrenme 
ve eğitimde 
fırsat eşitliği 
sağlamaktadır”
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Dünyada Bir İlk: 
Slatlı Kanat Tasarımı ile

Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü düşük 
rüzgar hızı ve düşük akıntı hızlarında %51 daha fazla elektrik 

enerjisi üretebilecek kanat tasarımı geliştirdi. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahir Yavuz 

yürütücülüğünde tamamlanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

rüzgar enerjisini ve  hidrokinetik enerjiyi kullanarak düşük 

rüzgar ve akıntı hızlarında bile yüksek verimle çalışabilecek 

Rüzgar Türbin Kanat Tasarımı gerçekleştirilerek Rüzgar 

Türbini prototipi üretildi. Rüzgar Türbini prototipi Başkent 

Üniversitesi Yapracık Kampüsü’ne kuruldu.

Rüzgar Türbini prototipi açılış töreninde Başkent Üniversitesi 

Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, yenilenebilir enerji için Türkiye’de önemli 

kaynakların bulunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Başkent Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji 

kaynaklarına ilişkin teknolojilerin geliştirilmeye devam 

edileceğini söyledi.

Açılış töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ali Haberal, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok 

kullanılması gerektiğine işaret ederek, “Geliştirilen kanat 

tasarımı, ön çalışmadır. Çalışmayı sanayicilere yönelik hayata 

geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Tahir 

Yavuz proje hakkında bilgi vererek; 

“Slatlı kanat tasarımı TÜBİTAK,   

kanat ve türbin prototipi ise Başkent 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje 

kapsamında elde edilen Slatlı Kanat 

Tasarımı buluşu Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından Faydalı Model ile 

tescil edilmiştir. Kanatlar  kompozit 

malzemeden üretilmiştir. Geliştirilen 

yüksek performanslı slatlı kanat rüzgar 

türbinlerinde kullanılarak;  düşük 

rüzgar hızında verimli bir şekilde enerji 

üretilebilecek ve böylece ülkemizde 

şimdiye kadar kullanılmayan rüzgar 

enerjisi alanları değerlendirilebilecek, 

ülkemizin rüzgar enerji potansiyelinde 

önemli bir artış sağlanabilecek,

hidrokinetik türbinlerde kullanılması 

ile de; ülkemizde henüz kullanılmayan 

serbest akışlı kanallarda (akarsularda) 

enerji üretimi mümkün olabilecek, 

hidroelektrik santrallerde atık sular 

belli kanallara yönlendirilerek kanalda 

oluşan akış ortamında ilave enerji 

üretilebilecek. Örneğin İstanbul 

ve Çanakkale boğazlarında uygun 

yerlere çok sayıda hidrokinetik  türbin 

yerleştirilerek   önemli oranda temiz 

enerji üretilebilecektir” dedi.  ■

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Berna Dengiz ise; “Bilindiği üzere, 

tükenebilen fosil yakıtların egemenliğindeki 

dünyamız hızla bir çevre felaketine doğru 

gitmektedir. Bu nedenle, karbon ayak izini azaltmak 

amacıyla küçük, temiz ve yenilenebilir enerji 

türlerinin hepsinden yararlanmak zorundayız. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi topluma 

faydalı, duyarlı ve çevreci çalışmalar yaparak 

topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir.  

Bu nedenle daha önce yeterince dikkat çekmemiş 

olan ancak dünyamızın sahip olduğu bütün temiz 

enerji türlerini değerlendirmek ve tüm potansiyel 

alternatif enerji kaynaklarını verimli ve yaygın bir 

biçimde kullanmak zorundayız” dedi.

Enerji
Üretimi 
Artıyor
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“İnsana Değer” 
Ödüller Sahiplerini Buldu

Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan 
yönetiminde “İnsana Değer” 
projesinin organ bağışı 
farkındalığına dikkat çeken 
lansmanı, Başkent Üniversitesi 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

25 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 

törene Başkent Üniversitesi Kurucusu 

ve Dünya Organ Nakli Derneği’nin 

seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, Mütevelli Heyeti, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

3 Kasım 1975 tarihini anlatan 

sinevizyon gösterimiyle başlayan 

törende kürsüye çıkan ilk isim proje 

sorumlusu Prof. Dr. Simten Malhan, 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da destek 

verdiği organ bağışı konusunda en 

büyük örnekleme sahip çalışmanın 

sonuçlarını paylaştı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı yaptığı 

konuşmada organ bağışında 

farkındalığın arttırılması amacıyla 

düzenlenen etkinlik sayısının 

artmasıyla beraber organ bağışında 

istenilen düzeye gelinebileceğine 

vurgu yaparak proje destekçilerine 

teşekkür etti. Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, organ 

nakli ve bağışı hakkında Türkiye’deki 

genel durumu Sağlık Bakanlığı’nın 

verileri doğrultusunda paylaştı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise yaptığı 

konuşmada organ naklinin dününü, 

bugünü anlatarak organ bağışının 

önemini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi katkı ve 

destekleri için Rektör Prof. Dr. Ali 

Haberal ve Başkent Üniversitesi 

Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a 

plaket takdim etti. Proje kapsamında 

ayrıca bir de kamu spotu yarışması 

düzenlendi. Sağlık Yönetimi Bölümü 

öğrencileri tarafından organ bağışının 

arttırılmasına yönelik İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon Sinema Atölyesi 

Uzmanları ve öğrencilerinin desteği 

ile çekilen kamu spotları katılımcılara 

sunuldu ve  dereceye giren kamu 

spotlarına ödülleri verildi. 

Tören sonunda Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’a bir de sürpriz yapıldı. Organ 

nakliyle yeniden yaşam yolculukları 

başlayan 4,5 yaşındaki Hatice Kübra 

ile 12 yaşındaki Hilal Korkut ellerinde 

çiçeklerle salona girerek Prof. Dr. 

Mehmet Haberal’a teşekkür ettiler.  ■

Prof. Dr. Simten Malhan, 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
da destek verdiği organ 
bağışı konusunda en büyük 
örnekleme sahip çalışmanın 
sonuçlarını paylaştı.
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Başkent 
Üniversitesi 
Sağlık 
Kuruluşları 
Her 
Zaman 
Bir Adım 
Önde

Sağlık Bakanlığı’ndan Sonra 
Sağlık Alanında Verilen  
En Geniş Hizmet
Başkent Üniversitesi’nin Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, 
Konya, Alanya’da olmak üzere Türkiye’nin 6 büyük ilinde 10 
hastanesi bulunuyor.

Bunun dışında Şanlıurfa’dan başlayarak Yalova’ya kadar değişik 
yerlerde 15 diyaliz merkezi de hizmet veriyor. Hastanelerimizde 
toplam yatak sayısı 1500 civarında ve 600 diyaliz makinesi 
mevcut. Bu kuruluşlarımız 7500 sağlık personeliyle halkımıza 
hizmet vermektedir. 2017 yılı itibariyle bu merkezlerimizde 
gerçekleştirdiğimiz sağlık hizmetlerinin genel durumuna 
baktığımızda 2,5 milyon poliklinik yapıldığını görüyoruz. Bu 
rakam Ankara’nın nüfusunun yarısı kadardır. Merkezlerimizde 
gerçekleştirilen toplam ameliyat sayısı ise 65212. 126041 
hastamız yatarak tedavi görmüşken 2613 diyaliz hizmeti alan 
hastamız mevcuttur. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yaptığımız 
diş hekimliği hizmetlerimiz kapsamında da 261608 hastaya 
bakılmış durumdadır. Türkiye genelindeki yatak kapasitemizle 
verdiğimiz hizmet; dağılım ve coğrafi bölgelerde dikkate 
alındığında ülkemizde Sağlık Bakanlığı’ndan sonra sağlık 
alanında verilen en geniş hizmeti sunuyoruz.
Hastanelerimizde yapılan sağlık hizmetleri içerisinde çok 
geniş kapsamlı ileri cerrahi işlemler dediğimiz uygulamalar 
da yapılmaktadır ve bu kapsamda organ nakilleri ön planda 

Türkiye’nin 
Referans Merkezi
Bunun yanı sıra merkezlerimizde özellikle pediatrik 

kardiyovasküler cerrahi, erişkin kardiyolojiye yönelik invaziv ileri 

teknolojik işlemler de yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde 11109 

anjiyo yapılmış ve bu merkezlerimizin toplamında ve 623 by pass 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Konya ve Ankara Uygulama Araştırma 

Merkezlerinde çocuk cerrahisi pediatrik kardiyovasküler cerrahi 

ameliyatları yapılmakta ve bu iki merkez şu anda Türkiye’nin 

referans merkezi durumundadır. Ayrıca Ankara ve Adana’da 

mevcut bulunan tüp bebek merkezlerimizde 2017 yılında 3698 

tüp bebek uygulaması yapılmıştır.

Tıp Fakültesinde 1500 Kadro ile  
En Geniş Akademik Kadroya Sahibiz
Tüm bunların yanı sıra Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp 

Akreditasyon (UTEAK) tarafından sağlık alanında akredite edilerek 

belgelendirilen ilk vakıf üniversitesidir. Türkiye’deki geçmişi çok 

eskilere dayanan Hacettepe, Gazi, Ankara ve İstanbul Üniversitelerini 

hariç tuttuğumuzda bir vakıf üniversitesi olarak tıp fakültesinde 

1500 kadro ile en fazla akademik kadroya sahibiz. Bu kadronun 

500’den fazlasını profesör, doçent ve yardımcı doçent hocalarımız 

oluşturmaktadır. Merkezlerdeki hocalarımızın hepsi Tıp Fakültesi 

Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

gelmektedir. Başkent Üniversitesi’ne bağlı sağlık 
kuruluşlarının Ankara, Adana, İstanbul ve Konya 
Uygulama Araştırma Merkezlerinde organ nakilleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu merkezlerimizden 
Ankara’da karaciğer, böbrek, kalp, kemik iliği nakli 
başarılı şekilde yapılmaktadır. İstanbul’da karaciğer 
ve böbrek nakilleri, Adana’da karaciğer, kalp, böbrek 
Konya’da da böbrek nakilleri yapılmaktadır. Geçen 
yıl itibariyle bu merkezlerimizde gerçekleştirilen 
nakil sayılarına bakıldığında 134 böbrek nakli, 28 
karaciğer nakli, 6 kalp, 105 kemik iliği nakli yapıldığını 
görüyoruz. Türkiye’de Avrupa tarafından akredite 
edilen tek merkez Adana’da bulunan kemik iliği nakli 
merkezimizdir.  
Başkent Üniversitesi’nin Sağlık kuruluşlarında sadece 
ülkemiz halkına değil yurtdışından gelen hastalara 
da sağlık hizmeti verilmekte ve ileri cerrahi işlemler 
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı itibariyle 
7843 hasta sağlık hizmeti almıştır. Özellikle Alanya 
Uygulama Araştırma Merkezimizde turizm amaçlı 
yurtdışından gelen birçok hastaya gerekli tıbbi 
tedavi ve cerrahi işlemler uygulanmıştır. Diğer 
merkezlerimizde de yurtdışından değişik ülkelerden 
Ortadoğu, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın 
değişik ülkelerinden gelen hastalara gerekli tıbbi 
tedaviler sağlanmıştır.
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Prof. Dr. Mehmet Haberal Öncelikli 
Referansımızdır
Türkiye’de ilk organ nakli 3 Kasım 1975 tarihinde üniversitemizin 

Kurucusu sayın hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 

gerçekleştirildi. O zaman hocamız Hacettepe Üniversitesindeydi 

ve ilk nakil orada gerçekleştirildi. Daha sonra ise üniversitemiz 

Ankara Hastanesi’nde başladık ve ilk karaciğer nakilleri, kısmi 

karaciğer nakilleri ve diğer birçok nakil uygulamaları bu kuruluşta 

gerçekleştirildi. Hastalarımızın organ nakli konusunda Başkent 

Üniversitesi hastanelerini tercih etmelerinde Mehmet Hocamızın 

öncelikle Türkiye’de bu işi ilk olarak gerçekleştirmesi şu anda da 

Dünya Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş Başkanı olması önemli bir 

referans kaynağıdır. Kısacası Başkent Üniversitesi hastane ve sağlık 

kuruluşlarında Prof. Dr. Mehmet Haberal öncelikli referansımızdır. 

Biz Başkent Üniversitesi olarak sadece hastalarımıza nakil yapmakla 

kalmıyor bunun yanı sıra Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 

Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen hekimlere de 

organ nakilleri konusunda hem teorik hem de pratik uygulamaları 

gösteriyoruz. Yine organ nakli konusunda bugün bile birçok ülkede 

sıkıntı yaşatan organ alım satımı, ticareti, kaçakçılığı gibi konularda 

en donanımlı yasa yıllar önce hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal 

tarafından çıkarılmıştır. Yıllar önce çıkarılan bu yasa halen dünyanın 

en iyi yasalarından biri olarak güncelliğini korumaktadır. 

En Büyük Önceliğimiz Kalitedir
Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşları 25 yıllık birikimi ile artık 

oturmuş bir sistemdir. Bu sistemdeki en büyük önceliğimiz kalitedir. 

Bunun sağlanmasındaki öncü gücün iyi bir ekip çalışması olduğunu 

biliyoruz. İyi bir ekiple teknolojiyi en ileri seviyelerde kullanarak tüm 

hastane ve sağlık kuruluşlarımızdaki kaliteyi aynı seviyede yükselterek 

uygulamaktayız. Tüm merkezlerimizde geliştirdiğimiz en verimli 

protokoller uygulanır. Bu da Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan 

hastane ve sağlık kuruluşlarına başvuran tüm hastalarımızın aynı 

kalitede hizmet almasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Toplum 
Sağlığının 
Korunmasında En 
Büyük Etken
Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşları 

olarak toplumda farkındalık 

oluşturacak, toplum sağlığına ve 

korunmasına katkı sağlayacak 

sosyal sorumluluk projeleri de 

gerçekleştirmekteyiz. Biliyoruz ki 

sosyal sorumluluk projeleri toplum 

sağlığının korunmasında en büyük 

etken. Bu projelerimizin birçoğunu 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz iş birliği 

ile yapmaktayız. Bugüne kadar 

obeziteden uyuşturucu kullanımına, 

organ bağışından KOAH hastalığına 

kadar birçok sosyal sorumluluk 

projesini gerçekleştirdik. Toplum 

sağlığının korunması amacıyla bu tür 

çalışmalarımız hız kesmeden devam 

edecektir.
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Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı İleri Evre 
Over Cerrahi Merkezi, Avrupa Jinekolojik Onkoloji 
Topluluğu (ESGO) tarafından akredite edildi. 

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları 

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan 

bu alanda Avrupa’da sadece 13 merkezin akreditasyonun 

sağlanmış olmasının göz önünde bulundurulduğunda Başkent 

Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 

Bilim Dalı, İleri Evre Over Cerrahi Merkezi’nin sağlamış olduğu 

kaliteli hizmet ile highlight bir merkez olduğunun altını çizdi. 

Prof. Dr. Ali Ayhan İleri Evre Over Cerrahisi alanında Türkiye’de 

bu alanda akreditasyonu sağlanmış tek merkezin Başkent 

Üniversitesi’nde olduğunu da belirterek; “Başkent Üniversitesi 

Ankara Hastanesi İleri Evre Over Cerrahi Merkezimizde 

jinekolojik onkoloji alanında uzmanlaşmış doktorlarımız 

tarafından ve donanımlı alt yapımızla halkımıza verilen kaliteli 

sağlık hizmetinin alanında en iyisi olarak akredite edilmiş olması 

bizleri mutlu etmiştir. Ülkemizde ve dünyada en çok görülen 

kanser vakaları arasında jinekolojik kanserler yer almaktadır. Bu 

kanserlerin birçoğunda erken teşhis ve tedavi ile ciddi iyileşme 

oranları söz konudur. En sık karşılaşılan rahim ağzı kanseri 

de önlenebilir bir kanser türüdür. İlkokul çağında kız ve erkek 

çocuklara aşı yaptırılması halinde bu kanser türü yüzde 70 

oranlarında önlenebilmektedir” dedi.  ■

Türkiye’deki 
HIGHLIGHT 
Tek Merkez

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
İleri Evre Over Cerrahi Merkezi

Prof. Dr. Ali Ayhan:  
“Türkiye’de Jinekolojik Onkoloji 
alanında akreditasyonu sağlanmış 
tek merkez İleri Evre Over Cerrahi 
Merkezi Başkent Üniversitesi’nde.” 
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Başkent Üniversitesi bilimsel 
toplantılardaki öncülüğünü 
sürdürüyor. Alanında uzman 
isimler bu kez 13 Ocak 2018 
tarihinde “Gastrointestinal 
Endoskopide Yenilikler 
Sempozyumu”nda bir araya geldi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve 
Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Haberal öncülüğündeki 
sempozyum, Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi Hasan Telatar 
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda uzun 
seneler çalışma yürüten ve 2012 yılında 
hayatını kaybeden Gastroenterolog 
Prof. Dr. Uğur Yılmaz anısına 

düzenlenen sempozyuma, dünyaca 
ünlü endoskopi uzmanları katıldı. Açılış 
konuşmasını Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Haldun Selçuk 
yaptı ve konuşmasında Prof. Dr. Uğur 
Yılmaz’ın yaşamını anlattı.

Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun 
Müderrisoğlu’nun konuşmasının 
ardından konuşan Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
gastroenteroloji alanındaki son 
gelişmelere vurgu yaptı. Açılışta 
konuşan Başkent Üniversitesi 
Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal 
da, uzun yıllar birlikte çalıştığı Prof. 

Dr. Uğur Yılmaz’ın bilime yaptığı 
katkılar hakkında bilgiler vererek 
Başkent Üniversitesi’nin imza attığı 
başarılara dikkat çekti. Cerrahi ve 
endoskopik tedavi yöntemleriyle 
ilgili fikir alışverişlerinin yapıldığı 
sempozyumda, Güney Kore’den 
dünyaca ünlü endoskopi uzmanları Dr. 
Hoon Jai Chun ve Dr. Seung Han Kim, 
“İleri Endoskopi Teknik (ESD) eğitimi 
vererek gelişen son teknolojileri 
katılımcılarla paylaştı. Sempozyumda 
ayrıca, Gastroenteroloji alanının 
başarılı isimlerinden Doç. Dr. Burhan 
Şahin de, “Dünyada ve Türkiye’de 
ERCP’nin tarihi ve gelişimi” konusunda 
sunum yaptı.  ■

İnsan vücudunun yapısı yüz yıllardır 
değişmiyor ancak teknoloji hızla 
gelişiyor, insan vücuduna yaklaşım 
değişiyor. Dolayısıyla anatominin 
yeniden değerlendirilmesi, tıp 
eğitiminde farklı aktarım yöntemleri 
kullanılarak öğrencilerin zihninde 
kalıcı olması doğrultusunda eğitimin 
yeniden yapılandırılması gerekiyor. 
Genç araştırmacıların çalışmalarının 
paylaşıldığı ve özellikle anatomi 
eğitiminin değerlendirildiği “Anatomi 
Kış Günleri” 25 – 28 Ocak 2018 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı’nın ev 
sahipliğinde Kızılcahamam Patalya 

Termal Otel’de gerçekleştirildi. 
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve 
Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun 
Müderrisoğlu’nun katılımı ile açılan 
Anatomi Kış Günleri 2018 Prof. Dr. 
İskender Sayek’in “Gelecekte Tıp 
Eğitimi” başlıklı açılış konferansı ile 
devam etti. 
Anatomi Kış Günlerinde anatomi 
eğitiminin her zaman ön planda 
olduğu göz önünde bulundurularak 
Anatomi Kış Günleri 2018’de de bir 
oturum anatomi eğitiminin ulusal 

çekirdek eğitim programına göre 
değerlendirilmesine ayrıldı.
Kongre kapsamında “Biyoetik Açıdan 
Body Words Sergisi”, “Hakem Gözü ile 
Bilimsel Yayınlarda Yapılan Hatalar”, 
“Anatomi ve Sanat” gibi ilgi çekici 
konferanslar da yer aldı. 
Ana temanın multidisipliner 
çalışmalarda anatomi olduğu 
kongrede yer alan iki panelden ilki 
ana tema bağlamında gerçekleşen 
“Multidisipliner Çalışmalar ve 
Anatomi” başlıklı oturumdu. Anatomist 
kimliklerinin yanı sıra farklı alanlarda 
eğitim almış olan katılımcıların yer 
aldığı panelde anatomi oldukça geniş 
bir bakış açısıyla değerlendirildi. 
Kongrede yer alan ikinci panelde 
ise anatomi eğitiminde hala önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmakta 
olan kadavra bağışı ve kadavranın tıp 
eğitimindeki önemi değerlendirildi. 
Panelde farklı üniversitelerin beden 
bağışına ilişkin yaklaşımları ve 
girişimleri paylaşıldı. 
Sözel sunumlar anatomi eğitimi, 
radyolojik anatomi, klinik anatomi 
başlıkları altında iki farklı salonda 
devam etti. Poster olarak sunulan 
çalışmalar kongre süresince sergilendi.
Anatomi Kış Günleri 2018 Patalya 
Termal Otel ve BUTO’nun katkılarıyla 
düzenlenen Ateş Başı Gecesinde gerek 
bilimsel, gerekse sosyal bağlamda 
perçinlenen dostluklarla sonlandı.  ■

Gastrointestinal 
Endoskopide  
Yenilikler Sempozyumu

Anatomi Kış Günleri 2018
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Bir Acı Kayıp:  
Prof. Dr. Arash Pirat
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arash Pirat, mücadele 
ettiği amansız hastalığa yenik düştü. 46 yaşındaki 
Prof. Dr. Arash Pirat, ikinci evi olan Başkent 
Üniversitesi Hastanesi’nden 22 Aralık 2017 
tarihinde düzenlenen törenle uğurlandı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal, rektör yardımcıları, Başkent Üniversitesi 

Ankara Hastanesi Yöneticileri, öğretim üyeleri, mesai 

arkadaşları ve öğrencileri Prof. Dr. Arash Pirat’ı göz 

yaşlarıyla uğurladılar. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal veda 

töreninde yaptığı konuşmasında; “Arash Pirat’ın adı 

Başkent Üniversitesi’nde hep yaşayacak” dedi. Başkent 

Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise 

hastalığı boyunca yanında olduğu Prof. Dr. Arash 

Pirat’tan gururla bahsederek üzüntüsünü paylaştı. 

Konuşmaların ardından Pirat ailesi taziyeleri kabul etti. 

Pirat’ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreninin 

yapılacağı Kocatepe Camisine götürüldü. Prof. Dr. 

Arash Pirat, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze 

namazının ardından Karşıyaka mezarlığında dualar ve 

gözyaşlarıyla defnedildi.  ■

Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri 
sınırda görev yapan askerlere 
yeni yıl için moral mektupları 
yazdılar.  
Öğrenciler yeni yıl dileklerini 
Hakkari-Çukurca 2. Hudut 
Tugay Komutanlığı’nda 
görev yapan askerlerle 
paylaştılar. Komutanlığa 
ulaşan mektuplara cevap 
Hakkâri- Çukurca 2. Hudut 
Tugay Komutanlığı’ndan geldi. 
Öğrencilerin Mehmetçiklere 
yazdıkları mektupların her 
birine yazılan teşekkür 
cevapları öğrencileri 
duygulandırdı.  

Hakkari Çukurca 2. Hudut 
Tugay Komutanlığı’ndan

Mektup Var

Cevap mektuplarının tümünü aşağıdaki  
linkten okuyabilirsiniz.
http://www.ayseabla.k12.tr/hakkari-
cukurcadan-mektubumuz-var/  ■



3938

Başkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 9
 

Ankara Valisi’nden 
Başkent Üniversitesi’ne Ziyaret 

Rektörlük Makamında gerçekleşen 

sohbette Ankara Valisi Ercan Topaca, 

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ile 

Başkent Üniversitesi arasında hem 

istihdam sağlamak hem de eğitime 

katkı vermek için üç yıl önce imzalanan 

Meslek Yüksek Okulu ile ilgili protokol 

ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ercan Topaca, Başkent Üniversitesi 

Rektörü Ali Haberal ile birlikte kampüsü 

gezerek incelemelerde bulundu. 2011 

yılında dönüşümü yapıldığında büyük 

ses getiren ve Aralık ayında Başkent 

Üniversitesi’ne hibe edilen Anadolu 

Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin 

yaptıkları elektrikli aracı da inceleyen 

Vali Topaca aracın tasarım ve üreticileri, 

Fuat Eken ile Zafer Demirbüken’den 

bilgi aldı. Başkent Üniversitesi Bağlıca 

Kampüsü içinde yer alan bir milyon 

kitap kapasiteli, Türkiye’nin en büyük 

kütüphanelerinden birini içinde 

barındıran kongre ve kültür merkezini 

de gezen Ankara Valisi Ercan Topaca, 

özel bölümler ve koleksiyonları ilgi ve 

beğeniyle inceledi.

Ziyaretin sonunda Başkent Üniversitesi 

Rektörü Ali Haberal ve öğretim üyeleri 

ile fotoğraf çektiren Vali Ercan Topaca, 

üniversiteden ayrılırken memnuniyetini 

ileterek teşekkür etti. ■

Ankara Valisi Ercan Topaca, Başkent Üniversitesi’ni ziyaret etti. 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen 

ziyarette Ankara Valisi’ni Başkent Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Ali Haberal, Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 

Vehbi Konarılı ve Anadolu Organize  

Sanayi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay  

karşıladı.
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Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da sağlık 

alanında yaygın yürütülen hizmetlerin ODTÜ araştırma 

altyapıları ile eşleştirilerek ticarileşme potansiyeli yüksek 

ortak projelerin geliştirileceği ve bu protokolün her iki 

üniversiteye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Prof. 

Dr. Ali Haberal ayrıca; “Sürdürülebilir bir şekilde her 

iki kurumun akademisyenleri arasında disiplinlerarası 

yenilikçi projelerin geliştirilmesinden büyük mutluluk 

duyuyoruz. Gerek Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma 

Merkezimiz gerekse klinik ile diğer tıp sağlık ve mühendislik 

birimlerimiz ile ODTÜ arasında açık inovasyonun 

geliştirileceği ortamların oluşturulması ülkemize önemli 

katma değer sağlayacaktır” dedi.  ■

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen Avrupa 
Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
ortaklığında finanse edilen Rekabetçi 
Sektörler Programı 2. Dönemi 
Çağrı sonuçları basın duyurusu ve 
protokol imza töreni, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
katılımıyla gerçekleştirildi. Çağrıya 
teklif edilen; Ostim Teknopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici 
A.Ş.’nin başvuru sahibi olduğu, 
ortakları arasında Atılım Üniversitesi, 
Çankaya Üniversitesi ve Başkent 
Üniversitesi’nin de yer aldığı 

Mantar Kültivasyon ve Teknoloji 
Ticarileştirme Merkezi Projesi, destek 
almaya hak kazanan 23 proje arasına 
girdi. Törende, Mantar Kültivasyon 
ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi 
Projesi Protokolü, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz 
Hamşioğlu tarafından imzalandı. 
Törene Başkent Üniversitesi’ni 
temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Abdülkadir Varoğlu katıldı.
Proje, üniversite-sanayi iş birliğini 
ilerletmek, iş planları geliştirmek, 

girişimcilere ve firmalara yeni 
ürün, hizmet ve süreç geliştirme 
aşamalarında ticarileştirme yönünde 
eğitim, danışmanlık, mentorluk 
ve finansal destek de sunacak. 
Türkiye’nin üretim kapasitesini 
artırmak adına satın alınacak tedarik 
bileşeni 7 kategoriyle sınıflandırıldı. 
2022‘nin son çeyreğine kadarki süre 
zarfında tamamlanması planlanan 
projede, girişimci ve KOBİ’lere 
teknoloji transferi ve ticarileşme gibi 
konularda destek sağlayacak 6 teknik 
yardım faaliyet kategorisi sunuldu.  ■

 
BAŞKENT
ODTÜ
Birlikteliği

ODTÜ ve Başkent Üniversiteleri 
arasında; sağlık alanındaki buluş 
ve projelerin sanayinin ihtiyacı 
doğrultusunda geliştirilerek 
ticarileştirilebilmesi için işbirliği 
protokolü imzalandı.

Mühendislik başta olmak üzere Fen Bilimleri ve 

Sosyal Bilimler alanlarında gelişmiş alt yapısı 

ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 

olan ODTÜ ve Sağlık Bakanlığı’ndan sonra 

sağlık hizmeti veren birimleri ile en kapsamlı 

hizmet ve altyapıya sahip üniversite olan 

Başkent Üniversitesi arasında imzalanan 

protokol ile sağlık alanında rekabetçi 

teknolojilerin geliştirilmesi, ürünleştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması hedeflenmekte. 

Bu kapsamda ODTÜ ve BAŞKENT, Ar-

Ge çalışmalarının yürütülmesi, farklı 

disiplinlerden çalışma grupları ile sorun ve 

ihtiyaçlara disiplinler arası çözüm üretilmesi 

ve sanayi ile ortak projelerin geliştirilmesi 

için faaliyetler yürütecek. ODTÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök imza töreninde 

yaptığı konuşmada, her iki üniversitenin 

güçlü olduğu alanları birleştirerek hareket 

edeceği bu dönemde başarılı projelerin ortaya 

çıkacağını belirterek; “Bugün burada, önemli 

bir adım daha atıyor, ülkemiz için çok önemli 

üniversitelerden biri olan Başkent Üniversitesi 

ile uzun soluklu bir işbirliği protokolü 

imzalıyoruz. Bu protokol ile farklı alanlardaki 

uzmanlıklarını birleştirecek ODTÜ ve Başkent 

Üniversitesi’nin ortak projeler ile sağlık alanına 

değerli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Rekabetçi 
Sektörler 
Programı
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Ord. Prof. Dr. 
Enver Ziya Karal 
Tarih Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
AÇILDI

Merkezin amacı, yakın dönem 

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

üzerine bilimsel çalışmalar yapmak 

isteyenlere bir araştırma birimi 

olarak hizmet vermektir. Merkezde 

yapılan araştırmaların ve kabul edilen 

doktora tezlerinin arasından başvuru 

üzerine Yönetim Kurulu tarafından 

seçilenlerin yayınlanması; iki yılda 

bir aynı kapsamda seçilen bir yapıta 

merkez adına ödül verilmesi; Osmanlı 

ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine 

yüksek lisans ve doktora yapmak 

isteyen birer öğrenciye Merkez 

Yönetim Kurulu’nun seçimi ve onayı 

ile ikişer yıllık burs verilmesi Ord. Prof. 

Enver Ziya Karal Tarih Araştırmaları 

ve Uygulamaları Merkezi’nin 

hedeflerindendir” dedi.

Törende konuşan Ord. Prof. Dr. Enver 

Ziya Karal’ın kızı Prof. Dr. Seçil Karal 

Akgün Başkent Üniversitesi Kurucusu 

ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Haberal’a tarih merkezinin 

açılışına gösterdiği özen ve gayret 

için teşekkür etti. Prof. Dr. Seçil Karal 

Akgün konuşmasında babası Ord. Prof. 

Dr. Enver Ziya Karal’ın tarihçiliğini ve 

tarihe bakış açısını anlattı.

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih 

Uygulama ve Araştırma Merkezi açılış 

törenine katılan Anayasa Mahkemesi 

Eski Başkanı Yekta Güngör Özden 

ise; “Tarih, en büyük, en görkemli, 

en yansız yargıdır. Tarihçi, tarihin 

kuyumcusudur. Tarihi kılıcıyla 

yaratandan sonra kalemiyle yazandır, 

yaşatandır” dedi.

Törende Ord. Prof. Dr. Enver Ziya 

Karal’ın hayatını anlatan sinevizyon 

gösterisinin ardından, merkezin 

açılışında emeği geçenlere plaket 

verildi.  ■

Başkent Üniversitesi bünyesinde 
Ordinaryus Prof. Dr. Enver Ziya Karal 
Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi  
1 Aralık 2017 tarihinde açıldı. 

Yakın dönem Osmanlı İmparatorluğu 

ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine 

bilimsel çalışma yapmak isteyenlere 

araştırma olanağı da verecek olan 

merkezin açılışında konuşan Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 

Haberal, “Bir toplumu, millet yapan 

en önemli özelliklerden birincisi 

tarih bilincidir’’ dedi ve Ord. Prof. Dr. 

Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve 

Araştırma Merkezi hakkında bilgi verdi; 

“Üniversitemiz bünyesinde açılan 

merkez, Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın 

zengin kütüphanesinden, arşivinden, 

haritalar, fotoğraf albümleri, ayrıca Prof. 

Dr. Seçil Karal Akgün’ün kütüphanesi ve 

araştırma dosyalarından oluşmaktadır. 

Prof. Dr. Ali Haberal:

“ Bir millet 
yapan tarih 
bilincidir.”
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Başkent Üniversitesi EKİN Ön 
Kuluçka Merkezi tarafından 15 
Aralık 2017 tarihinde II. Ulusal Ön 
Kuluçka Merkezleri Çalıştayı yapıldı. 
Çalıştaya birçok kamu kurum ve 
kuruluşlarından katılan yetkili 
kişilerin yanı sıra farklı şehirlerde 
hizmet veren Ön Kuluçka ve Kuluçka 
Merkezlerinin yöneticileri, çeşitli 
üniversitelerin teknokentlerinin 
yetkilileri ile Ankara ve çevre illerdeki 
üniversitelerde öğrenim gören 
öğrenciler katıldı.

Çalıştayda, Türkiye’de kamu gözüyle 

girişimcilik ekosistemi, Türkiye’de 

girişimcilik ortamı, ön kuluçka 

merkezlerinin sorunları ve başarı 

kriterleri tartışıldı.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 

Salonu’nda düzenlenen çalıştayın 

açılış konuşmalarını Başkent 

Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka Merkezi 

Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emek Barış 

Kepenek ve Başkent Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal yaptı. 

Prof. Dr. Ali Haberal sanayi-üniversite 

işbirliğinin önemine dikkati çekerek 

gençlere seslendi ve “Başkent 

Üniversitesi olarak önemli adımlar 

attık. Projelerimiz Almanya’da 

birinci oldu. Fikirlerin gerçekleşmesi 

böyle oluyor. Önemli olan, fikri olan 

gençlerin bunları açık yüreklilikle 

ortaya koymaları. Yeter ki birlik içinde 

çalışılsın, fikirler hayata geçirilsin” 

dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 

Türkiye İnovalig kapsamında 

Türkiye’nin en yenilikçi şirketi 

kategorisinde ve İngiltere’deki Royal 

Academy of Engineering tarafından 

düzenlenen “Leaders in Innovation 

Fellowships” programında birincilik 

ödülü kazanan Genomize şirketinin 

kurucusu Dr. Erşen Kavak, nasıl yola 

çıktığını, başarıya nasıl ulaştığını 

anlatarak girişimci adaylarına 

önerilerde bulundu. 

İki oturum şeklinde düzenlenen 

çalıştayın ilk oturumunun 

moderatörlüğünü Başkent 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. M. Abdülkadir Varoğlu yaptı. 

İlk oturumda “Türkiye’de Kamu 

Gözüyle Girişimcilik Ekosistemi” 

başlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan Yunus Özmodanlı, 

TÜBİTAK’tan Dr. Sinan Tandoğan, 

KOSGEB’ten Ömer Öz, Ankara 

Kalkınma Ajansı’ndan Miray Hanım 

Yıldırım’ın katılımıyla ele alındı. İkinci 

oturumda ise SmartsUnited Kurucusu 

Kazım Yalçınoğlu moderatörlüğünde 

“Türkiye’de Girişimcilik Ortamı-Ön 

Kuluçka Merkezleri: Merkezlerin 

Sorunları ve Başarı Kriterleri” DEPARK 

Ön Kuluçka Merkezi’nden Prof. 

Dr. Okan Tuna, ODTÜ Teknokent 

Girişimcilik Programı’ndan Gökhan 

Çelebi, The Founder Institute’ten Ali 

Erhat Nalbant, Erciyes Teknopark Sera 

Kuluçka Merkezi’nden Harun Karakoç 

tarafından ayrıntılandırılarak  

tartışıldı. ■

Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi bünyesinde 

yer alan FİTA proje ekibi, Havelsan Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Yarışması’nda “Arazide yön bulma” ve “Dijital yükseklik 

verilerinin Quantized Mesh protokolü ile sunulması” 

olarak iki alandan oluşan Havelsan Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Yarışması’nda geliştirdikleri yenilikçi ve akılcı çözümleriyle 

ikincilik ödülüne layık görüldü. Coğrafi Bilgi Sistemleri 

hakkında önceden bir bilgi birikimi olmayan FİTA ekibi iki 

aylık bir süre zarfında Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka 

Merkezi bünyesinde çözümlerini tamamlayarak büyük bir 

başarıya imza atmış oldular.  ■

Başkent Üniversitesi 
II. Ulusal Ön Kuluçka
Merkezleri Çalıştayı Ekin Ön Kuluçka Merkezi’nin 

Başarısı



4746

Başkent Üniversitesi Bülteni   |   Sayı 9
 

27 Kasım - 7 Aralık 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi  

“Başkent’te Engelsiz Yaşam Günleri I” etkinliğine ev sahipliği 

yaptı. Başkent Üniversitesi  Rektörlüğünce desteklenen ve 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nermin Özgülbaş’ın  öncülüğünde; 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İletişim Fakültesi 

,Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı ve BUKİK işbirliğiyle 

düzenlenen etkinlikler,  farkındalığa yaptığı katkıların yanı 

sıra duygusal anların yaşanmasına da sahne oldu. Engelli 

bireylerin “Eğitim,  İstihdam, Erişilebilirlik ve Psikososyal 

İhtiyaçları” üzerine farklı günlerde düzenlenen panel ve 

toplantılarda SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl 

Bulut, Gazeteci yazar Senem Arıcı; Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlık Müşaviri Ayhan Metin; Gazi Üniversitesi Pediatrik 

Nöroloji Bölümü’nden Şebnem Soysal; Sosyal Hizmet Uzmanı 

Murat Altuğgil; Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 

Çayan değerli görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştılar. 

“Empati Buluşmaları” adı altında düzenlenen dans, müzik ve 

Başkent’te 
Engelsiz Yaşam Günleri I

sanat gösterilerine yoğun ilgi gösterilen haftanın en etkileyici 

buluşmalarından biri Paralimpik Olimpiyat Oyunları Masa 

Tenisi Şampiyonları sporcuları ve Avrupa Şampiyonu Ampute 

Milli Takımı futbolcularıyla gerçekleşti. Türkiye Bedensel 

Engelliler Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, Olimpiyat Şampiyonu 

Masa Tenisçilerimiz Nesim Turan, Ali Öztürk ve Süleyman 

Vural örnek kişilikleriyle   “Engel, yürekte olmadıktan sonra 

bütün yolların aşılası”  olduğunu izleyenlerinin gönüllerinde 

taht kurarak anlattılar. Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü 

Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak ve milli futbolcu 

Kemal Güreş İngiltere ile yapılan şampiyonluk maçını keyifle 

ve alkışlar eşliğinde izleyenleriyle paylaşırken   “Başarmak 

için en az bir nedeniniz varsa engelsizsiniz” mesajını verdiler. 

Engelsiz İletişim Çalıştayı “Başkent’te Engelsiz Yaşam Günleri 

I” haftasının son etkinliğiydi. Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun ve 

Prof. Dr. Nimet Bülbin Sucuoğlu’nun konuşmacı; Prof. Dr. Özcan 

Yağcı ve Yrd.Doç.Dr. Ceyda Kuloğlu’nun moderatör olarak 

katkı verdiği çalıştayda  İletişim Fakültesi öğrencisi Ezgi Yılmaz 

“Serebral palsi engelli” Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Gülçin 

Kamer Yılmaz ise “Görme engelli” öğrencilerin karşılaştıkları 

sorunlar üzerine görüşlerini paylaştılar. Öğrenci Ezgi Yılmaz’ın  

“Engelsiz olanlar bazen birbirlerine öyle kötü davranıyorlar 

ki, bize iyi davrandıklarında şüpheleniyorum ”; Masa Tenisi 

Milli Takımı sporcularından Nesimi Turan’ın “ Dünyaya bir 

kez daha geleceksin ve yine bacakların olmayacak dense, 

tereddütsüz kabul ederim, insanım ve yaşıyorum”;  Gülçin 

Kamer Yılmaz’ın “ Ben görme engelliyim, duyma değil; yavaş 

yavaş konuşulduğunda gözlerim açılmıyor” ifadeleri Başkent’te 

Engelsiz Yaşam Günleri etkinliklerine katılanlar üzerinde iz 

bıraktı.  ■
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BÜGEV 
TÜRKAK 
Tarafından 
Belgelendirildi
İnsan sağlığı açısından günümüzde gıda güvenliği hiç 
olmadığı kadar önem kazandı. Türkiye’nin öncü sağlık 
kuruluşlarına sahip ve sağlık alanında kurulan ilk vakıf 
üniversitesi olma özelliği ile Başkent Üniversitesi de bu 
farkındalık ve bilinçle çalışmalarına devam etmektedir. 
Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmeleri (BÜGEV) 

verdiği hizmetler ile Ekim 2017 tarihinde TS-EN ISO 22000:2005 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS-EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistemi ile TÜRKAK tarafından belgelendirilerek T.C. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından HACCP onayı aldı. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal bu belgelere 

sahip olmakla beraber bundan sonra daha titiz, hassas ve 

değişimde öncü olarak çalışmalara devem etmek gerektiğinin altını 

çizdi. Prof. Dr. Haberal Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel 

bir sorun olarak açıklanan gıda güvenliği konusunda Başkent 

Üniversitesi olarak çalışmalara devam edileceğini de belirtti.

BÜGEV İktisadi İşletmeleri  
Müdürü Aytül Bakkaloğlu

Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
İktisadi İşletmeleri (BÜGEV) Müdürü 
Aytül Bakkaloğlu yaptığı açıklamada; 
“Unutulmamalıdır ki beslenme ve 
sağlık kavramları günümüzde beraber 
kullanılmakta ve insan sağlığını direkt 
etkileyen faktörlerin başında ise 
gıda ürünleri bulunmaktadır. 1995 
yılından itibaren koşulsuz müşteri 
memnuniyeti ilkesiyle yiyecek ve içecek 
hizmeti veren kuruluşumuz yüklendiği 
misyondan ödün vermeyerek 
hedeflenen hizmet kalitesine adım 
adım ulaşmıştır. Tecrübeli ve yeniliğe 
açık ekibimiz, beslenme ilkelerine ve 
ilgili mevzuata uyarak; kaliteli malzeme, 
hijyenik üretim, lezzetli ürünler, 
zamanında sunum ve servis anlayışı 
ile müşteri memnuniyetini artırmayı 

ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir. 
Değişim ve gelişime açık olan lezzet 
yolculuğumuzda  sunduğumuz 
hizmetin kazanmış olduğu kalite 
simgesi olarak işletmemiz, TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
ve TS EN ISO 22000:2005 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi ile TÜRK 
AK tarafından belgelendirilmiş 
olup işletmemize T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
HACCP onayı da verilmiştir. Bundan 
sonraki dönem için ilgili belgelerin 
yaptırımlarına uyarken; hizmet 
standartlarının oluşturulması ve 
kurumsal bir işletme olarak müşteri 
odaklı çalışmayı amaç haline getirmiş 
bulunmaktayız” dedi.   ■
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2018 “Çin Yeni Yılı”
Çin Gastronomi 
Kültür Festivali

Çin Hükümeti, 2018 “Çin Yeni Yılı” -  Çin Gastronomi Kültür Festivali 
etkinliklerini bu yıl  Türkiye’de gerçekleştirdi. 

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler için Çin’den 

gelen Çin Mutfak Birliği (CCA), Çin‘in gastronomide 

ünlü uzmanları ve master şeflerinden oluşan 9 kişilik  

heyet Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde 

ağırlandı. Ekonomik Kuşağı inisiyatifi çerçevesinde 

Çin ile Türkiye’nin dostluğunu pekiştirmek, Çin yemek 

bilimi ve kültürünü tanıtmak üzere gerçekleştirilen “Çin 

Gastronomi Kültür Festivalinde önemli iş dünyasından 

konuklar, şefler, gastronomi dünyasından yazarlar ve 

yemek bilimine ilgili olan kişiler bir araya geldiler.

Başkent Üniversitesi, Thermopolium Gastronomi 

Akademisi (TGA) Master Şefi Deniz Orhun eşliğinde Çinli 

şefler, Türk meslektaşlarıyla buluşarak atölye çalışması 

gerçekleştirdi. Şeflerin bilgi alışverişi yaptığı, iki kültürün 

buluştuğu atölye çalışmasında biberli kızarmış biftek 

ve Çin’de çok önemli bir yeri olan Çin mantısı yaptılar. 

Şefler, Çin halkının konukseverliğini Türkiye’de yaşatıp 

iki halkın dostluğunu pekiştirdi. Aksi bilinse de çok köklü 

bir mutfak olan Çin mutfağı ana teknik ve sunum ile Türk 

mutfağına çok yakın bir mutfak sanatına sahip olduğu 

misafirlere uygulamalı biçimde gösterildi. 9 Çinli şefin 

hazırladığı yemekler Ankyra Restoranda servis edildi. 

Çin Gastronomi Federasyonu Başkan Yardımcısı Bian 

Jiang’ın “Çin Geleneksel Bahar Bayramı Yemek Kültürü” 

konulu vermiş olduğu seminer ile etkinlik tamamlanmış 

oldu.  ■

8 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Çin Büyükelçiliği, 
Çin Kültür Bakanlığı, Çin Mutfak 
Birliği (CCA) ve Üniversite 
bazında Başkent Üniversitesi 
Türk Mutfak Kültürü Araştırma 
ve Uygulama Merkezi- 
Thermopolium Gastronomi 
Akademisi iş birliğiyle 
uluslararası bir organizasyon 
olan Çin Gastronomi Festivali 
düzenlendi.
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Başkent Üniversitesi 
9. Kültür ve Sanat Haftası
15 Aralık’ta başlayıp 22 Aralık’a kadar süren Başkent Üniversitesi 9. Kültür ve Sanat Haftası birbirinden 
renkli etkinliklerle kutlandı. Söyleşi, müzik, dans, sergi ve daha birçok etkinlik sanatseverlerle buluştu.

18-22 Aralık 2017 

Seramik sanatının farklı uygulama tekniklerini ve seramik sanat alanında farklı 

yaklaşımların öğrencilere kazandırılması amacıyla düzenlenen “Raku Çalıştayı” 

ile ateş ve toprağın dansı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 Aralık 2017 

Başkent Üniversitesi 9. 

Kültür ve Sanat Haftası’nın 

konuğu Şükriye Tutkun 

oldu. Türk Halk Müziği 

Topluluğunun düzenlediği 

konser etkinliğinde yorumcu 

Şükriye Tutkun dinleyenlere 

yurdun dört bir yöresinden 

oluşturduğu repertuarı ile 

birbirinden güzel türküler 

seslendirdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal 9. 

Kültür Sanat Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle 

ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Başkent Üniversitesi 

olarak çağı yakalayıp, değişim ve yenilikler yapabilmek 

için bilimle birlikte kültür ve sanatın da önemine 

inanıyoruz. Bu yıl 9. düzenlenen Kültür Sanat Haftası’nda 

her yıl olduğu gibi sanatla beraber kültürümüzü de 

geliştirip yaşatmaya gayret ediyoruz. Biz hem sanat 

eğitiminde hem de sanatsal etkinliklerde yakalanan 

başarının ülke geleceğine katkı sağladığına inanıyoruz. 

Sanat güzelliktir ve bu güzellik çoğaldıkça hem ülkemiz 

hem de dünya daha da güzel olacaktır” dedi.

19 Aralık 2017

Başkent Üniversitesi 

9. Kültür ve Sanat 

Haftası’nda Türk sanat 

Müziği Topluluğu’da 

geniş bir repertuarla 

sahneye çıktı. Sanat 

müziğinin birbirinden 

güzel eserleri Şef Vedat 

Kaptan Yurdakul eşliğinde 

seslendirildi.

15 Aralık 2017 
Galeri Başkent’teki Plastik Sanatlar Karma 
Sergisi açılış ile başlayan Başkent Üniversitesi 
9. Kültür ve Sanat Haftası’nda aynı gün çeşitli 
sanatçıların Heykel ve Resim Çalışmaları canlı 
performansları gerçekleşti.
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20 Aralık 2017

Fotoğraf Sanatçısı Utku Demirsoy ve Makyaj Sanatçısı 

Hasan Soley, Makyaj ve Fotoğraf Atölye Çalışmaları ile 9. 

Kültür ve Sanat Haftası’nda sergiledikleri performanslarla 

katılımcılardan tam not aldılar.

21 Aralık 2017

Şifa Niyetine “Günden güne 

dünyanın tükettiği insana “Şifa 

Niyetine” bir sahne gösterisi...” Usta 

tiyatrocular Altan Erkekli ve Veysel 

Diker’in sahnelediği ‘Şifa Niyetine’ 

adlı gösteri Başkent Üniversitesi 

9. Kültür ve Sanat Haftası’nda 

seyircilere farklı bir deneyim yaşattı. 

“Müzikten Beri; Sözden Öte” diye 

özetlenebilecek süreçte; Söz’de 

Altan Erkekli kendi yaşamından 

kesitler sunarken, müzik’te Veysel 

Diker sevilen türküleri seslendirdi.

22 Aralık 2017

Başkent Üniversitesi 9. Kültür ve Sanat Haftası’nın son gününde ise ulusal ve 

uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Başkent Üniversitesi Halk Oyunları 

topluluğu, “İç Anadolu Kültürü Yöre Günü” başlığı ile bir gösteri sergilediler. 

Yöreye ait halk oyunlarını ustalıkla sergileyen topluluğun gösterisi büyük alkış aldı.

19 Aralık 2017

Hakan Abi ile Farkındalık Söyleşisi’nde sinema 

ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin öğrencilerin 

hayata hazırlanmalarındaki önemli noktalara 

değindi. Söyleşide Bilgin, “Kendi benliğinizle 

siz teksiniz, sizden başka kimse yok. Hayatta 

başarılı olmak istiyorsanız, hayallerinizin 

peşinden gideceksiniz. Yılmayacaksınız, pes 

etmeyecek, başarıyı kovalayacaksınız. Hayata 

gülümsemek başarı getirir” diye konuştu. 

Öğrencilere, ön yargılarından kurtulmalarını, 

kendilerine değer vermelerini ve en önemlisi 

hayata gülümsemelerini anlatan Bilgin, samimi 

sohbeti ile katılımcılara keyifli bir  saat yaşattı.
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Başkent Üniversitesi kurulduğu 1993 yılından bu yana 

kampüs alanı ve çevresinin ağaçlandırılması konusuna 

büyük önem veriyor. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. 

Dr. Mehmet Haberal’ın doğaya ve yeşile olan sevgisi bu 

çalışmaların temelini oluştururken hızını da artırmakta. 

Başkent Üniversitesi Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma 

Ünitesi’nde çalışan ekip, Başkent Üniversitesi Kurucusu  

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bir söylemi olan 

“Toprağa herkes ağaç diker, önemli olan kayalıkları 

ağaçlandırabilmektir” sözünü kendilerine motivasyon 

kaynağı olarak görerek sahada ağaçlandırmanın imkansız 

olduğu alanlara öncelik vermekteler. “Başkent Üniversitesi 

Ormanı”nı oluşturmak için ciddi bir zaman ve emek 

harcayan Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Ünitesi’nden 

Başkent Üniversitesi Ziraat Mühendisleri Ali Tektabak ve 

Gaye Yazıoğlu’ndan Başkent Üniversitesi’nin bozkırdan 

yeşil bir ormana dönüş macerasını ve çalışmaların arka 

planını dinledik.

Ziraat Mühendisi Ali Tektabak
Üniversitemiz Bağlıca Kampüsü’nde 

1993 yılında inşaatların başlaması ile 

birlikte ağaçlandırma çalışmalarına 

da başlanmıştır. Saha genel itibariyle 

ağaçlandırmaya  çok uygun bir yapıya 

sahip değildi. Gerek topoğrafik 

yapısı gerekte toprak yapısı 

ağaçlandırma faaliyetlerinin kolay 

yürütülemeyeceğini açıkça ortaya 

koyuyordu. Başkent Üniversitesi 

Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 

bu sahayı Ankara içinde nefes 

alınabilir bir ormana dönüştürme 

yönündeki düşünceleri ünitemizin 

çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 

1993 yılında başlayan çalışmalar, 

yapılan planlamalar doğrultusunda 

kuruluşumuzun 25. yılına girdiğimiz bu 

yılda da yaklaşık olarak 3700 dekarlık 

bir sahadan oluşan bu alanda hız 

kesmeden aralıksız bir şekilde ilk günkü 

heyecanıyla devam etmektedir.

Ziraat Mühendisi Gaye Yazıoğlu
Ağaçlandırma ve peyzaj faaliyetleri 

üniversitemizin Çevre Düzenleme 

ve Ağaçlandırma Ünitesi tarafından 

yürütülmektedir. 

Ünitemiz ağaçlandırma, peyzaj 

ve sera bölümü olmak üzere üç 

gruptan oluşmaktadır. Bünyemizde 

2 ziraat mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 

3 ekip şefi,  5 traktör sürücüsü ve 52 

bahçıvan kadrosu bulunmaktadır. 

Yaz dönemlerinde iş yoğunluğunun 

artması sebebi ile kadrolu bahçıvanlara 

ilave olarak mevsimlik elemanlar 

da alınmaktadır. Üniversitemizin 

demirbaşına kayıtlı olarak 6 adet 

traktör, 2 adet büyük su tankeri, 4 

adet küçük su tankeri, yük taşıma 

römorkları, çim biçme makineleri,  

ilaçlama makineleri, traktör arkası 

toprak işleme aletleri, personel 

taşıma araçları, bitki bakım aletleri 

gibi akla gelebilecek zirai aletlerin 

birçoğu mevcuttur.  Bazı dönemlerde 

ağaçlandırma ve peyzaj çalışması 

yapılacak alanın genel durumuna göre 

üniversitemizin bünyesinde bulunan 

kazıcı yükleyici kepçe, dozer, kamyon 

gibi ağır iş makineleri de saha içinde 

kullanılmaktadır.

Ziraat Mühendisi Ali Tektabak
Sahada kullanılan bitkilerin bir kısmı 

kendi bünyemizde bulunan seramızda 

üretilmektedir. Peyzaj da kullanılan 

özel bitki türlerinin üretimi ve dikim 

formuna ulaşması uzun bir süreç ve 

yüksek maliyet gerektirdiğinden satın 

alma yoluna gidilmektedir. Ormanlık 

alanda kullanılan fidanların da bir 

kısmı serada üretilirken bir kısmı da 

Orman Bakanlığı’na ait fidanlıklardan 

temin edilmektedir. Peyzaj çalışmaları 

olarak yeşil alanların rutin bakımları 

yanı sıra yerleşke içinde yeni yapılan 

binaların çevre düzenlemesi ve 

peyzaj alanlarının alt yapı çalışmaları 

yapılmaktadır. Yerleşke içine 2018 yılı 

için yapımı planlanan spor kompleksi 

için de gerekli alt yapı çalışmalarına 

başlanmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları 

olarak 2018’in Ocak ayından Haziran 

ayına kadar olan sürede saha içindeki 

lokal boşlukların kapatılması için fidan 

dikimleri yapılması planlanmış ve 

faaliyetlere geçilmiştir. Saha içinde 

mevcut durumu ile dikime uygun 

olmayan kısımların dikime uygun 

hale getirmek için alt yapı çalışmaları 

planlanmış, iklim koşullarının durumuna 

göre de Haziran ayı itibariyle yeni 

dikimi yapılan fidanların ve çim 

alanlarının sulamasına ve yazlık 

bakım faaliyetlerine geçileceği 

düşünülmektedir.  ■

Başkent Üniversitesi 
ORMANI
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“Son Sesler Kaybolmadan”
Tehlikedeki Türk Dilleri

Moderatörlüğünü Fen-Edebiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Süer Eker’in üstlendiği panelde, 

Orient-Institut Istanbul’dan Dr. Astrid 

Menz, bir dilin hangi durum ve şartlar 

içerisinde tehlike altındaki dil olarak 

sayılabileceğine dair bilgileri paylaştı. 

Dr. Shurubu Kayhan, özellikle Sibirya’da 

yaşayan ve nüfusları büyük ölçüde 

azalan çeşitli Türk topluluklarıyla 

ilgili önemli aktarımlarda bulundu. 

Bölgedeki Türk halklarının 2000 

yılından sonra daha da parçalandığını 

söyleyen Kayhan, Telengitler, Teleütler, 

Çulumlar, Topalar başta olmak üzere 

nüfusları hali hazırda beş binin 

altında bulunan Türk topluluklarının 

ve dillerinin asimilasyon tehlikesiyle 

yüz yüze olduğunu belirtti. Etnik 

gruplar arası ilişkiler ve Kafkasya 

halkları hakkında yaptığı çalışmalarla 

ön plana çıkan Ramazan Alpautov 

da Rusya’nın bölgede sürdürdüğü 

dil politikalarından ve eğitim yoluyla 

asimilasyon çabalarından bahsederek 

yerel dillerde okul bitirme sınavı 

olmayışının başta Tatarlar ve diğer 

Türk topluluklarının dilleri ve kültürleri 

üzerindeki tehdit bağlamında önemli 

bir örnek olduğunu vurguladı. 

Kültür antropoloji alanında yaptığı 

çeşitli araştırmalarla dikkat çeken ve 

sayıları bugün, 500’ün altında olan 

ve genellikle Ren geyiği çobanlığı 

yapan Duha Türkleri üzerine yaptığı 

çalışmayla, kaybolmakta olan bu 

Türk topluluğu hakkında kamuoyu 

yaratılmasına katkıda bulunan Selcen 

Küçüküstel ise yine Duhalar ve 

Duhaca hakkında önemli gözlemlerini 

katılımcılarla paylaştı. “Yenisey 

Ölüm Maskeleri” fotoğraf sergisi ve 

“Tehlikedeki Türk Dilleri” dergisi için 

yaptığı çalışmayla ön plana çıkan 

Nükhet Okutan Sibirya bölgesinde 

yer alan Tuva Cumhuriyeti’ne 

düzenlediği gezi ve izlenimleri 

hakkında bilgiler verdi. Panel sonunda 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Dekanı Rahmi Yağbasan, 

konuşmacılara çiçek ve katılım belgesi 

verdi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. 

Dr. Süer Eker panel sonrası yaptığı 

açıklamada, Tehlikedeki Türk Dilleri 

projesinin dünya gündeminden 

nispeten uzak kalan az nüfuslu ve 

az konuşurlu Türk halklarını, onların 

dillerini ve kültürlerini ortak ana 

başlıklar halinde ele almayı, tanıtmayı, 

bilgi ve belgeleri kamuoyu ile 

paylaşmayı ve bu yolla tehlikedeki 

Türk dilleri ve kültürleri konusundaki 

farkındalık ve duyarlılık geliştirme 

amacıyla hazırlandığını belirterek;  

“Öz deyişi ‘Son Sesler Kaybolmadan’ 

olan projede, Çin’in kuzeydoğusundaki 

Fu-yü Kırgızcasından, Avrupa’nın 

en batısında Litvanya Karaycasına; 

Taymır yarımadasında konuşulan 

Dolganca’dan, Basra Körfezi’nin doğu 

kıyılarına yakın İran coğrafyasındaki 

Kaşgayca’ya değin az nüfuslu, az 

konuşurlu Türk dilleri ele alınmaktadır. 

26 ülkeden 130 bilim insanının 

telif ve tercüme toplam 132 özgün 

yazıyla yer aldığı 4 ciltlik kitap seti; 

süreli yayın, web sitesi gibi çalışmlar 

“Tehlikedeki Türk Dilleri” adlı geniş 

kapsamlı projenin birer parçasıdır. 

3 ana bölümde ve 4 ciltte toplanan 

çalışmadaki yazıların tamamı, 

bilimsel çalışma yaşamının önemli bir 

bölümünü bu projede ele aldığı Türk 

diline adayan yazarların kaleminden 

çıkmıştır. Yazarların önemli bir 

bölümü aynı zamanda ele aldığı dilin 

konuşurudur.  Proje makalelerinin 

dilleri, sayı bakımından İngilizce 

başta olmak üzere Türkçe, Rusça, 

Kazakça, Özbekçe vb. Türk dilleridir. 

Başkent Üniversitesi’nde düzenlemiş 

olduğumuz bu panel projenin üçüncü 

lansman etkinliğidir. Bu konuda hassas 

ve duyarlı olan Başkent Üniversitesi 

Rektörlüğümüze çok teşekkür 

ediyoruz” dedi.  ■

Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8 Aralık 2017 tarihinde “Tehlikedeki 
Türk Dilleri - Son Sesler Kaybolmadan” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. 
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Öğrenci  
İş Planları 
Projeleri  
Sergisi
Ekin Ön Kuluçka Merkezi’nde 26 Aralık 
2017 tarihinde “Öğrenci İş Planları Projeleri 
Sergisi”  gerçekleştirildi. Sergi açılışına Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Ekin 
Ön Kuluçka Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeliha Eser, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. 
Nejat Basım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Okan Yeloğlu, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Sergide, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji 

ve Bilgi Yönetimi Bölümü tarafından üniversitenin tüm 

bölümlerine seçimlik ders olarak açılan “Girişimcilik 

ve Yenilik Yönetimi” dersi kapsamında yapılan öğrenci 

projeleri yer aldı. Yüksekliği Ayarlanabilir Ortopedik 

Tekerlekli Sandalye, Akıllı Şezlong, Otomatik Çalışan 

Isıtmalı Mont, Akıllı Çanta olmak üzere toplam 14 adet 

projenin yer aldığı sergide birbirinden farklı iş fikirleri 

öğrenciler tarafından katılımcılara sunuldu. Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, sergide 

çalışmaları yer alan öğrencilerin sunumlarını dinleyerek 

yaratıcı fikirlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi ders sorumlusu Yrd. Doç. 

Dr. Selay Ilgaz Sümer ders içeriği ve sergi hakkında; 

girişimciliğin hayal etmekten ibaret olduğunu ve ilgili 

ders kapsamında öncelikli amacın öğrencileri hayal 

etmeye teşvik etmek, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini iş 

planına dönüştürmek olduğunu belirtti.   ■

3. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı: 
Tekdüzen Hesap Planının 
Güncellemesine İlişkin Öneriler
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi Muhasebe Finansal  Yönetim 
Bölümü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri 
Bilim ve Dayanışma Vakfı İşbirliği 
ile 5 – 7 Ocak 2018 tarihlerinde 
Kızılcahamam Patalya Otel’de 3. 
Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı 

düzenlendi.

Ülkemizde KAYİK (Kamu Yararını 

İlgilendiren Kuruluşlar) TMS- TFRS’lere 

göre, Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

BOBİ-FRS’lere göre, bunların dışındaki 

işletmelerde Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğine göre 

finansal tablolarını hazırlamaktalar. 

Çalıştayın temel amacı, bu farklı 

uygulamalara cevap verebilecek 

nitelikte bir hesap planı hazırlanmasını 

sağlamaktır. Tekdüzen Hesap Planının 

farklı standartlara göre hazırlanan 

finansal raporlamaya uygun hale 

gelmesine katkı sağlamak ülkemizde 

finansal raporlama açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

Çalıştay konusu “Tekdüzen Hesap 

Planının Güncellenmesine İlişkin 

Öneriler” olup, çalıştaya 43 farklı 

üniversiteden 97 Öğretim Üyesi, 

8 Yeminli Mali Müşavir ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir, Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu’ndan 8 kişi ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 2 

katılımcı olmak üzere 115 kişilik katılım 

sağlandı. Açılış konuşmalarını; Çalıştay 

Başkanı ve Başkent Üniversitesi 

Muhasebe ve Finansal Yönetim 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nalan 

Akdoğan, Muhasebe Öğretim Üyeleri 

Bilim ve Dayanışma Vakfı Başkanı 

Prof. Dr. Beyhan Marşap, Başkent 

Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Halıcı, 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 

Başkanı YMM Sakıp Şeker, Sermaye 

Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları 

Daire Başkanı Uğur Yaylaönü ve 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu İkinci Başkanı 

İsmail Erdemir yaptı.

Çalıştay’da 14 komisyon görev 

alırken çalıştay sonunda komisyonlar 

tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim Standartları Kurumu’na, 

Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Maliye 

Bakanlığı’na öneri olarak sunulmak 

üzere “Tekdüzen Hesap Planının 

Güncellenmesine İlişkin Öneriler 

Raporu” hazırlandı.  ■
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Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu, 
17-18 Kasım 2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde Ankara’da Eğitimde FATİH 
Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesine davetli konuşmacı olarak katıldı. 

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi akademisyenleri, 
karar vericileri, uzmanları, öğretmenleri, öğrencileri, sivil toplum 
temsilcileri ile özel sektörü bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin 
tartışıldığı ve paylaşıldığı bir ortam oldu. “Okullarda Kodlama Eğitimi: 
Uygulamalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler” panelinde konuşan 
Kalelioğlu, özellikle fiziksel programlama öğretiminde pedagoji üzerinde 
durarak öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında dikkat etmesi gereken 
önemli konular üzerinde durdu. Yanlış teknoloji planlaması yapıldığını, 
öğretim tasarım süreçlerinin dikkate alınmadan, girdi-süreç-çıktı 
değerlendirilmesi yapılmadan sadece yeni diye teknoloji tüketimi 
yapıldığını, 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrencileri yetiştirmek için 
sürdürülebilir sınıflara dikkat çekti.  ■

VI. International Congress  
on CUDES 2017: 
Current Debates  
in Social Sciences
VI. International Congress on CUDES 2017: Current 
Debates in Social Sciences 6. Sosyal Bilimlerde Güncel 
Tartışmalar Uluslararası Kongresi, Westminster 
Üniversitesi; Kocaeli Üniversitesi ve Opava Silesian 
Üniversitesi iş birliğinde 14-16 Aralık 2017 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlendi.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi’nin ana 

amacı sosyal bilimciler için, sosyal bilimlerde güncel tartışmaları 

yapabilecekleri ve sosyal bilimciler arasında disiplinlerarası 

çalışmaları teşvik edecek alternatif bir platform oluşturmak ve 

CUDES özellikle genç araştırmacılar için alternatif bir zemin 

yaratmaya odaklanmak amacıyla düzenlenen kongrede,  Başkent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 

Öğr. Gör. Emre Özcan, Araş. Gör. Merve Deniz Pak ve Araş. Gör. 

Mehmet Can Aktan “Multi-based Discrimination for LGBTI Refugees 

in Turkey: Human Rights Violations and Struggle Against” başlıklı 

çalışmalarıyla “Best Paper CUDES 2017” ödülünü aldılar.   ■

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim 
Teknolojileri Zirvesi

Sporda Psiko-Sosyal 
Alanlarda En İyi  
Sözel Bildiri Ödülü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 23-26 Kasım 2017 

tarihlerinde multidisipliner bir alan olarak Spor Bilimleri’nin 

gelişmesine katkı sağlamak, alan ile ilgili güncel bilgileri 

takip etmek, teorik ya da pratik olarak alanda çalışan 

bireylerin uluslar arası ilişkiler kurabilmesi ve bilimsel bilginin 

paylaşılabilmesi amacıyla düzenlenen Dünya Spor Bilimleri 

Araştırmaları Kongresi’nden Başkent Üniversitesi ödülle 

döndü. Sağlık Bilimleri Bölümü Spor Bilimleri Bölümü öğretim 

elemanları Öğr. Gör. Selen Kelecek ve Yrd. Doç. Dr. Atahan 

Altıntaş ve Spor Bilimleri Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Berkay 

Ayverdi, çalışmaları ile “Sporda Psiko-Sosyal Alanlarda En İyi 

Sözel Bildiri Ödülü”ne layık görüldüler.  ■

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK); İŞKUR; Avrupa 
Birliği ve Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet 
Bölümü ortaklığında 13 Kasım 2017 tarihinde 
öğrencilere mezun olduktan sonraki istihdam 
süreçlerinde, iş başvurularında daha profesyonel 
hareket edebilmeleri ve nitelikli bir CV hazırlama 
konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla 
Europass CV Hazırlama Eğitimi verildi.
Ulusal Europass Merkezi’nde görevli uzman Hüdazan 

YAŞIN tarafından verilen eğitim kapsamında “CV 

nedir, Neden CV hazırlamaya ihtiyaç duyulur, iyi bir 

CV’de nelerin yer alması gerekir, nitelikli bir CV nasıl 

hazırlanır” gibi konular ele alındı.  Ayrıca Başkent 

Üniversitesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra 

diplomalarında yer alan uluslararası eşdeğerlik imkanı 

tanıyan diploma ekinin önemi vurgulandı. Bunun yanı 

sıra eğitim sürecinde kişisel gelişim, dil öğrenimi ve 

sosyal sorumluluk projeleri gibi öğrencilerin CV’lerinde 

kendilerine artı değer katacak konularda kendilerini 

geliştirmelerinin istihdam süreçlerindeki katkıları 

üzerinde duruldu.  ■

Europass CV Hazırlama Eğitimi
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Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
28 Kasım 2017 tarihinde Hukuk 
Fakültesi Mahkeme Salonu’nda Hukuk 
Fakültesi araştırma görevlilerinin kendi 
çalışma alanlarına ilişkin konularda 
tebliğler sunmasına olanak sağlamak; 
farkındalık yaratarak, bilimsel 
tartışmalar açmak amacıyla “Başkent 
Hukuk Buluşmaları-Karşılaştırmalı 
Hukuk ve Türk Hukukunda Grev” 

etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Kudret Güven, 

Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve 

öğretim elemanları, Hukuk Fakültesi 

öğrencileri ile Başkent Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Adalet Bölümü öğretim elemanı ve 

öğrencilerinin katıldığı toplantıda 

konuşmacı Hukuk Fakültesi İş ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku A.D. Araş. 

Gör. Berna Öztürk  oldu. Sunumda 

öncelikle uluslararası belgelerde ve 

yabancı ülkelerin hukuk sistemlerinde 

grev hakkı ve toplu eyleme ilişkin 

düzenlemeler incelendi ardından 

Türk Hukukunda grev hakkı ve toplu 

eylem Yargıtay’ın üç farklı kararı 

bağlamında ele alındı. Araş. Gör. Berna 

Öztürk  “Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk 

Hukukunda Grev Hakkı” konusunda 

yaptığı sunumunda ayrıca; “Grev 

hakkı Anayasanın 54. maddesinin 1. 

fıkrasında tanımlanmaktadır. Buna 

göre ‘Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde 

işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu 

hakkın kullanılmasının ve işverenin 

lokavta başvurmasının usul ve şartları 

ile kapsam ve istisnaları kanunla 

düzenlenir.’ Grev hakkına ilişkin 

düzenlemeler ayrıca Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanununda da yer 

almaktadır. Yasal mevzuatımıza göre 

işçiler greve ancak toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri sırasında uyuşmazlık 

çıkması halinde ekonomik ve sosyal 

haklarını korumak için başvurabilirler. 

Yasal grevin dışında yapılan tüm 

eylemler ise hukukumuza göre yasa 

dışı grev olarak kabul edilmektedir. 

Buna karşın, Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler ve Avrupa 

İnsan Haklar Mahkemesi kararları 

toplu eylem hakkının işçilerin sosyal 

ve ekonomik hak ve menfaatlerini 

korumaları için başvurabilecekleri bir 

yol olarak kabul etmektedir. Yargıtay 

da son yıllarda verdiği kararlarında 

toplu eyleme meşru amaca yönelik, 

barışçıl ve ölçülülük ilkesine uygun 

olma şartıyla geçerlilik tanımaktadır” 

dedi. 

Öğrenciler ve öğretim elemanları 

sunulan tebliğ ile ilgili olarak eleştiri 

 ve katkılarda bulundu.   ■

Başkent Hukuk Buluşmaları 
“Karşılaştırmalı Hukuk ve 

Türk Hukukunda Grev”

İş Sizsiniz;  
Yaratıcı Endüstrilere Giriş
Başkent Üniversitesi Yaratıcı 
Kültür Endüstrileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (YAKEM) ve 
Kariyer Yönlendirme Merkezi 
koordinasyonunda “Yaratıcı 
Endüstrilere Giriş” paneli, 19 Aralık 
2017 tarihinde Prof. Dr. Abdullah 
Demirtaş Salonu’nda gerçekleştirildi.

Medya sektörünü yaratıcılık, yenilik, 
girişimcilik çerçevesinde ele alan 
panelde açılış konuşmasını YAKEM 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tolungüç 
yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, kültür 
endüstrisi hakkında temel kavramsal 
ve kuramsal çerçeveyi çizdikten sonra; 
yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, 
yaratıcı girişimcilik konularını dijital 
çağın iş olanakları bağlamında ele aldı. 
Dr. Erman Demir yaratıcı 
endüstrilerdeki farklı çalışma 
modellerini aktardı. Bu yeniden 
yapılanan iş dünyasına hazırlanan her 
bir yaratıcı bireyin eğitim sürecinde 
yaratıcılığını geliştirmesinin, yenilikçiliği 
benimsenmesinin, bunun için de 
yükseköğretim sürecinde uygulamalı 

çalışmalara, projelere katılımın önemini 
vurguladı.  Doç. Dr. Senem Gençtürk 
Hızal yaratıcı endüstrilere girişte 
yaratıcı cv’nin önemini vurgularken, 
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler Bölümü’nde yürütmekte 
olduğu Reklam Uygulamaları dersinde 
öğrencilerle birlikte hazırladıkları 
yaratıcı cv’lerden örnekler sundu. 
Yaratıcı cv’lerle iş arama sürecine 
hazırlanırken sektörün beklentilerinin 
neler olduğunu anlamak açısından da 
Ayşe Usta’nın reklam endüstrisinde 
eleman ilanları üzerinden sektöre giriş 
koşullarını detaylandırdığı konuşması 
dinleyiciler için önemli ipuçları verdi. 
Yaratıcı endüstrilerin içinde önemli 
bir yere sahip medya dünyasını daha 
yakından tanımak adına Ankara 
Reklamcılar Derneği Başkanı Bora 
Hızal, Prof. Dr. Doğan Tılıç ve Doç. Dr. 
Nihan Gider Işıkman’ın sunumları yol 
göstericiydi. Hızal, reklam endüstrisinin 
işleyişini fikirden ürünün çıkış sürecine 
kadar ele alırken, tüm bu süreçlerde yer 
alan yaratıcı bireylerde nasıl özellikler 
olması gerektiğini, bu alana hazırlanan 
yaratıcı bireylerin kendilerini nasıl 

geliştirebileceklerini detaylandırdı. 
Bu noktada hikaye anlatıcılığı hem 
reklam sektörü hem gazetecilik 
bağlamında önemli bir yeti olarak öne 
çıkarken, Prof. Dr. Tılıç da dijital çağ 
ile birlikte her ne kadar gazetecilik 
pratiğinde değişimler yaşansa da asıl 
olanın temel formasyon olduğunu 
vurguladı. Gelenekselin üzerine 
eklemlenen yeninin ancak gazetecilik 
bağlamında başarıyı getirebileceğine 
değindi. Gazetecilik mesleğinde insan 
unsurunun, insanlar arası ilişkilerin 
önemi çerçevesinde dijital çağın bunları 
kaybetmek anlamına gelmemesi 
gerekliğini vurguladı. Doç. Dr. Işıkman 
ise yaratıcı bir endüstri olarak sinemayı 
ele alırken dijital çağ ile birlikte 
sinemanın artık belli bir profesyonel 
zümrenin elinden çıkıp bireylere 
yayıldığını vurguladı. Bu bağlamda 
hem kendini görsel işitsel anlatılarla 
ifade etmek isteyen hem de sektörde 
yer almak isteyenlerin imdadına 
yetişen bazı açık uygulamalarla 
yapılabileceklere değindi.  ■
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan 
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Hematolojisi ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören 
çocuklara yönelik olarak düzenlenen etkinlikte müzik, 
tiyatro ve dansların yanı sıra palyaçolar eşliğinde yüz 
boyama, balonlara şekil verme gibi çeşitli aktivitelerle 
çocukların eğlenmesi ve tiyatro oyunu kapsamında 
yer alan el hijyeni, diş fırçalama ve hastalıklardan 
korunma konularıyla öğrenmeleri hedeflendi. Öğrenmeyi 
pekiştirmek için çocuklara diş bakım seti hediye edildi. 
Doç. Dr. Azize Karahan, Öğr. Gör. Dr. Sevcan Avcı 
Işık, Araş. Gör. Berrak Balanuye, Arş. Gör. Gülşen Kılıç 
sorumluluğundaki 28 Başkentli öğrenci, tedavi gören 
çocukların 2018 yılına neşe ve umut dolu girmelerine 
yardımcı oldu.  ■

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7 Aralık 
2017 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı 
Konferans Salonu’nda “Engelsiz Sesler” 
konser etkinliği düzenledi. 

Toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, 

etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini 

desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı 

olarak kazandırılmasını hedefleyen Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersi kapsamında PDR Bölümü 4. sınıf 

öğrencilerinin Altı Nokta Körler Derneği ile yaptıkları 

işbirliği çerçevesinde düzenlenen konser öncesi 

satılan konser biletlerinden elde edilen gelirle satın 

alınan beyaz bastonlar Altı Nokta Körler Derneği’nde 

sahipleriyle buluştu.  ■

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

ve İlk Yardım Eğitim Merkezi 11 Ocak 2018 tarihinde Çayyolu 

Leyla Turgut Anadolu Lisesi’nin daveti üzerine öğrencileri 

ilk yardımın tanımı önemi ve ilgili konuda eğitim olanakları 

konusunda bilgilendirmek amacıyla bir konferans verdi.  İki 

oturum halinde gerçekleştirilen konferansta, kazalar veya 

hastalık durumlarında ilk yardım uygulamaları konusunda 

bilgi verilirken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda 

bulunan sağlıkla ilgili mevcut bölümler konusunda da bilgi 

aktarılarak öğrencilerin soruları yanıtlandı.  ■

İlk Yardım Bilinci ve  
FARKINDALIK 

Çocuklara Moral Oldular

Engelsiz Sesler

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrenci Topluluğu 26 Aralık 2017 tarihinde Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji servisinde 
tedavi gören çocuklar için “Yeni Yıl Etkinliği” düzenleyerek çocuklara moral verdiler.

Türkiye Kalite Derneği KALDER ve 
TÜSİAD’ın ortaklaşa düzenlediği 
Dönüşüme Liderlik 26. Kalite 
Kongresi’nde, 2017 Türkiye 
Mükemmellik Ödülleri sahiplerini 
buldu.

21-22 Kasım 2017 tarihlerinde 
İstanbul Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde düzenlenen törene 

Başkent Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. 
Ali Haberal ve Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları Genel 
Müdürü Hilal Erdinç katıldı. Başkent 
Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim 
Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal da törene çelenk gönderdi. 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 
Okulları; Türkiye Kalite Derneği ve 
TÜSİAD tarafından “Mükemmellikte 

Yetkinlik 3 Yıldız” ödülüne layık 
görüldü. Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Haberal ödülle ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “Bugün 
üniversitemizin önemli günlerinden 
biri. Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları mükemmellikte 
yetkinlik ödülünü aldılar. Başta 
Genel Müdürümüz olmak üzere 
öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve 
çalışanlarımızı candan kutluyoruz” 
dedi. Özel Ayşeabla Okulları Genel 
Müdürü Hilal Erdinç de yeni başarılar 
için çalışmalarının devam edeceğini 
belirterek; “Bu ödül iki açıdan önemli. 
Birincisi, Türkiye’nin prestijli sivil 
toplum örgütlerinden biri olan Türkiye 
Kalite Derneği’nin verdiği bir ödül bu. 
Mükemmelikte Yetkinlik 3 Yıldız aldık. 
Önümüzdeki yıllarda Türkiye birinciliği 
noktalarında bulunan ödülleri almak 
hedeflerimiz arasında.” dedi.   ■

Mükemmellikte
Yetkinlik 3 Yıldız Ödülü
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Kime STEM  Eylesek? 

Günümüzün popüler olan bir öğretim yaklaşımı olan STEM 

konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 

düzenlenen konferansın konuğu Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyesi, Stem & Maker Lab Kurucusu Doç. Dr. Gültekin 

Çakmakçı oldu. Konferansa Başkent Üniversitesi Rektör 

Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Kuru, Güzel Sanatlar, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik, 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Yağbasan, 

Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Sadegül Akbaba Altun, Eğitim Fakültesi’nde farklı uzmanlık 

alanlarında birçok öğretim elemanlarının olduğunu ancak 

eğer STEM konusunda bir yaklaşım Eğitim Fakültesi’nde 

uygulamaya konacaksa bunun sadece Eğitim Fakültesi 

bünyesinde olmaması gerektiğini, diğer fakültelerdeki 

öğretim üyelerinin işbirliği ile gerçekleşebileceği konusuna 

vurgu yaptı. Popüler olan bu yaklaşımın aslında Başkent 

Üniversitesi’ndeki birçok dersin içerisinde olduğunu, Eğitim 

Fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerdeki dersleri seçmeli 

olarak alarak kendi kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı 

sağladığını ancak isim olarak buna çok vurgu yapılmadığını 

ifade etti. 

STEM konulu konuşmasında Hacettepe Üniversitesi Öğretim 

Üyesi, Stem & Maker Lab Kurucusu Doç. Dr. Gültekin 

Çakmakçı ise; STEM yaklaşımının ne olduğunu, bu konuda 

yapılan yanlış uygulamaları ve müfredat çalışmalarında ne 

gibi değişiklikler olduğunu açıkladı ve sınıf içi uygulamalar 

ile STEM etkinliklerinin neler olabileceği konusunda örnekler 

paylaştı. Öğrencilerin bir mühendis gibi düşünebilmesi, 

inovasyon yapabilmesi ve gerçek yaşam problemlerini 

çözebilmesi için temel bilimler ile ilgili diğer bilimlerin 

entegre olarak işe koşulması gerektiğini vurgulayan 

Çakmakçı, Endüstri 4.0 çağında farklı disiplinleri bilme 

gereksiniminin daha da önem kazandığını ifade etti.  ■

Teoriden Pratiğe
Atlayış Serbest

Türkiye’de dijital sigortacılığın öncüsü 

Quick Sigorta A.Ş. üniversitelerde 

gerçekleştirdiği “Teoriden Pratiğe 

Atlayış Serbest” temalı sosyal 

sorumluluk projesinde Başkent 

Üniversitesi’nin misafiri oldu. 12 Aralık 

2017 tarihinde, İhsan Doğramacı 

Konferans Salonu’nda gerçekleşen 

panelde, sigortacılık sektöründe 

dijitalleşme ve inovasyon konusu 

tartışıldı. Panelde, Quick Sigorta 

CEO’su Levent Uluçeçen, Yönetim 

Kurulu Danışmanı Ahmet Yaşar, 

Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Turhan, 

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay 

ve IT Müdürü Mustafa Çalık katıldı. 

Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık 

ve Rİsk Yönetimi Bölümünün ev 

sahipliğinde yürütülen panele Ticari 

Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Prof.Dr. Ali Halıcı, Bölüm Başkanı Prof.

Dr. Serpil Cula, öğretim üyeleri ve 

öğrenciler katıldı. Ayrıca Quick Sigorta 

A.Ş. ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi 

Bölümü arasında her yıl belirli sayıda 

öğrencinin şirket bünyesinde staj 

yapabilmesine olanak sağlayacak bir 

anlaşma yapıldı.  ■

Başkent Üniversitesi Ticari 
Bilimler Fakültesi Sigortacılık 
ve Risk Yönetimi Bölümü 
öğrencilerinin, “Sigortacılıkta 
Paket Programlar” dersi 
kapsamında yazılım bilgilerini 
geliştirmeleri amacıyla 
üniversite laboratuvarlarında 
kullanabilecekleri bir 
sigortacılık demo yazılımı 
eğitimi verildi. 

STEM, 
STEAM, 
STEM-C

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
tarafından 5 Aralık 2017 tarihinde Anvi 
Akyol Konferans Salonu’nda “Kime STEM 
Eylesek? STEM, STEAM, STEM-C” adlı bir 
etkinlik düzenlendi. 
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Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları 
etkinliğinin 18 Aralık 2017 tarihinde konuğu 
Başkent Üniversitesi İletişim Tasarımı 
Bölümü 2010 mezunu Yiğit Sönmez oldu. 

Doğan TV Holding Reklam Ürün Direktörü 

olan Yiğit Sönmez “Dijital Yayıncılık ve Reklam 

Ekosistemi” başlıklı konuşmasında, yayıncılık 

sektöründe teknolojinin dönüşümüne eşlik 

eden yenilikleri, dijital yayıncılık anlayışıyla 

biçimlenen reklam stratejilerini anlattı. Sönmez 

konuşmasında, ekosistemin merkezinde sistemi 

tetikleyen ve tüketicilerin kullanacağı hizmet ve 

ürünleri piyasaya sunan markaların bulunduğunu 

belirterek, internet dünyasının gelişmesiyle 

beraber, içerik sağlayıcıların içeriklerini 

pazarlamalarını sağlayan birbirinden farklı 

seçeneklerin de ortaya çıkmaya başladığının 

altını çizdi. Dijital Reklamcılık ve yayıncılığın 

diğer reklam kanallarında olmayan birçok medya 

geliştiricisine sahip olduğuna da dikkat çeken 

Sönmez, pazarlama dünyasının önde gelen 

kuruluşları tarafından belirlenen standartlar 

sayesinde dijital reklamcılığın davranışsal 

hedefleme açısından her geçen gün daha kullanıcı 

dostu bir yapıya büründüğünü belirtti. ■

Başkent Üniversitesi Radyosu 104.2 Radyo Başkent’te yayın 

yapan öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve genel yayıncılık 

kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen “104.2 Radyo 

Başkent Yayıncıları Çalıştayı”, 12 Aralık 2017 tarihinde Prof. 

Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve BÜKİK işbirliğiyle 

düzenlenen çalıştayda, İletişim Fakültesi öğretim görevlisi 

Zeynep Işıl Işık Dursun ve Devlet Konservatuvarı öğretim 

görevlileri Berk Can Akıncı ile Deniz Kart eğitmen olarak 

yer aldı.  Radyo yayıncılığına dair temel teorik bilgilerin yanı 

sıra ses ve nefes teknikleri ile temel diksiyon kurallarının 

anlatıldığı çalıştay, 104.2 Radyo Başkent yayıncısı ve Radyo 

Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 

Katılımcı öğrenciler çalıştayın oldukça bilgilendirici ve 

keyifli geçtiğini belirterek, ilerleyen tarihlerde de benzer 

etkinliklerin düzenlenmesini dilediklerini ifade etti.   ■

104.2 Radyo Başkent 
Yayıncılarına Yönelik Çalıştay

Medya Buluşmaları 
Dijital Yayıncılık ve 
Reklam Ekosistemi

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından 7 

Aralık 2017 tarihinde düzenlenen “İktidar 

Kavgası ve Mezheplerin Doğuşu” adlı söyleşinin 

konuğu İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu oldu. 

Mezhepçiliğin nasıl ortaya çıktığını anlatan 

Ayşe Sucu bu kavganın İslam coğrafyasına 

olumsuz etkisine dikkati çekti. Sucu; mezhep 

kavgasının, İslam coğrafyasının en büyük 

sorunu olduğunu belirterek,  konuşmasında 

Türkiye’nin, Mustafa Kemal Atatürk’e ise çok şey 

borçlu olduğunu vurguladı. İlahiyatçı Yazar Ayşe 

Sucu konuşmasında ayrıca Türkiye’nin İslam 

ülkeleri arasındaki yerine de değindi. Söyleşinin 

ardından Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nur Altınörs tarafından Ayşe Sucu’ya 

günün anısına plaket verildi.   ■

İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu Anlattı
“İktidar Kavgası ve Mezheplerin Doğuşu” 
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Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi tarafından 23 Kasım 2017 tarihinde 
Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunun ve 
geleceğinin değerlendirilmesi amacına yönelik 
“Türkiye - AB İlişkilerinin Geleceği” konulu bir 
panel düzenlendi. 

Panele Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar Uzmanı 

Prof. Dr. Rıdvan Karluk, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Sezgin Mercan ve AVİM Analisti Teoman Ertuğrul Tulun 

katılırken panelin moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi 

Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadi 

Çaycı yaptı. SAM yetkilileri tarafından yapılan panel genel 

değerlendirmesinde;“Konuşmacıların görüşlerine göre, 

Avrupa’nın bütünleşmesi hareketinin başlangıcı, birinci 

ve ikinci Dünya Savaşlarından sonra, Avrupa’da bir daha 

böyle bir savaşın çıkmasının önlenmesidir. Bunun bir 

adım ötesi olan, ulus-üstü bir örgüte girmek, egemenliğin 

bir kısmından vazgeçilmesini gerektirmektedir. 

Buna karşılık, diğer üye devletlerin egemenlikleri de 

paylaşılmış olmaktadır. Türkiye’nin Batı ile bütünleşme 

sürecinden uzaklaşması bir eksen kayması anlamına 

gelir ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarına hizmet etmez. 

Üyelik sürecinin uzaması ve tartışmaların aşırı derecede 

siyasallaştırılması, olumsuz bir etkendir. Avrupa Birliği’nin 

kendi içinde de çok ciddi sorunları vardır. Bir seçenek 

olarak, AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde 

yarar olabilir. Türkiye, ikinci sınıf bir üyelik statüsünü hiç 

bir zaman kabul etmemelidir. Ancak, Türkiye her halde, 

Batı’dan da kopmamalıdır. Atatürk’ün daha 1923’deki 

vizyonu da bu yoldadır” denildi.   ■

Türkiye - AB İlişkilerinin 
Geleceği

Faktör analizinin temel mantığını, 

çıktılarının yorumlanmasını, PISA verileri 

üzerinden açımlayıcı faktör analizi örnek 

uygulaması yapılarak faktör analizinin eğitim 

çalışmalarındaki kullanımını incelemek 

amacıyla Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri 

Bölümü- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Berberoğlu 

tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde Eğitim 

Fakültesi öğretim elemanlarının araştırma 

potansiyellerini geliştirmek amacına hizmet 

etmek amacıyla konuşma gerçekleştirdi.  ■

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü- 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 

tarafından özellikle genç araştırmacı hedef 

grubuna yönelik olarak son zamanlarda çok 

önem kazanan yapısal eşitlik modellerinin 

örnek çalışmalar üzerinde tanıtılması 

amacıyla 1 Şubat 2018 tarihinde Doç. Dr. 

Yaşar Kuzucu tarafından eğitim verildi. ■

Maggie
Moore
Eğitim 
Fakültesini 
Ziyaret Etti
Aralık 2017’de görev 

süresi dolan İngiltere’nin 

Ankara Büyükelçisi Richard 

Moore’un eşi Maggie Moore, 

22 Kasım 2017 tarihinde 

Başkent Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin konuğu oldu. 

Maggie Moore, Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Programı’nda 

Prof. Dr. Figen Çok tarafından 

yürütülen “Yaşam Dönemleri ve 

Uyum Problemleri” dersi kapsamında 

“Orta yaş” konusundaki deneyimlerini 

paylaşmak üzere davet edildi. Maggie 

Moore görme engelli bir kadın olarak 

olağanüstü azmi, çalışkanlığı, doğa 

ve hayvan sevgisiyle paylaşımı 

süresince öğrenciler üzerinde olumlu 

bir etki yarattı. Engelli bireylere 

büyük destek sağlayan rehber köpek 

uygulamasını Türkiye’de başlatan 

Maggie Moore, ziyareti sırasında 

yanından hiç ayrılmayan rehber 

köpeği Star ile ilişkisi ve iletişimleri 

hakkında da bilgi verdi.  ■

Faktör Analizinin 
Eğitimdeki 
Uygulamaları

PDR 
Araştırmalarında 
Yapısal Eşitlik 
Modelleri ve 
Boylamsal 
Çalışmalar
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Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri 

çeşitli dersler kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokundular. Öğrencilerin sosyal 

sorumluluk bilinçlerinin arttırılmasına yönelik düzenlenen projeler sonunda gülen yüzler en büyük ders notu oldu. 22 Aralık 2017
Çocukların-gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek için 
ve çocuk evlerinde kütüphane kurulmasına katkıda bulunmak 
amacıyla Marriott Hotel Ankara çalışanlarının bağışladığı 260 kitap, 
Siyasal Kitabevi tarafından verilen 50 kitap ve Turizm ve Otelcilik 
Bölümü öğrencilerinin topladıkları hikaye ve romanlar, Ankara’da 
farklı yaş gruplarından çocukların yaşadığı Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Evleri’ndeki  çocuklara dağıtılmak üzere Çocuk 
Evleri Koordinasyon Merkezi’ne teslim edildi. Yine bağış olarak 
toplanan kıyafetler de uygun yaş gruplarına iletilmek üzere aynı 

koordinasyon merkezine iletildi.  ■

21 Aralık 2017
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü öğrencileri YBS211 dersi kapsamında 
sosyal sorumluluk bilinciyle, çocuklara kitap okuma sevgisi 
aşılamak amacıyla Öğr. Gör Gizem Öğütçü, Yrd. Doç. Dr. Esma 
Ergüner Özkoç, Prof. Dr. Ali Halıcı, Arş. Gör. Emir Hüseyin 
Özder, Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencileri, Sinanlı 
İlköğretim Okulu Müdürü ve öğretmenleri ile iş birliği yaparak 
#kutuphanekuruyoruz adlı sosyal sorumluluk projesini 21 Aralık 
2017 tarihinde tamamladı. Haymana ilçesi, Sinanlı İlköğretim 
Okulu’nda okuyan 85 öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla rahat rahat okuyacakları bir kütüphane tasarlandı. 
İhtiyaçlarından çok daha fazla toplanan kitaplarla bir kütüphane 
kuruldu. Başkentli öğrenciler bu çalışmanın yanı sıra okuldaki 
Atatürk büstlerinin de onarımını yaparak, öğrencilere de Nutuk 
ve Başkent Üniversitesi’nin hediyelerini dağıttılar.

26 Aralık 2017
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü öğrencileri YBS431 Sistem Analizi Tasarımı 

dersi kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk 

projesinde “Bir Pati’de Sen Uzat” dediler. Öğr. Gör Gizem Öğütçü, 

Yrd. Doç. Dr. Esma Ergüner Özkoç, Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, 

Arş. Gör. Emir Hüseyin Özder, Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf 

öğrencileri, Ankara Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 

çalışanları ile birlikte yürütülen projede 450 sokak hayvanına 

bakan Ankara Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 6 

yeni kulübe ve 650 kg mama bağışı yapıldı.  ■

22 Kasım 2017
Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi amacıyla Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde 
bir oyun odası düzenlendi. Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde bir odanın, evlatlık 
çocuk almak isteyen ailelerle karşılaşacak çocuklar için birlikte oyun 
oynayıp eğlenerek vakit geçirecekleri ve birbirlerini tanıyacakları bir 
oyun odasına dönüştürülmesi hedeflendi.  Bu amaçla odanın boyanması, 
yere tatumi minderi döşenmesi, oyuncak dolabı alınıp içinin oyuncaklarla 
doldurulması, çocuk masası ve sandalyeleri alınması, çocuk ve yetişkinler 
için oturma koltukları, çocuk alt değiştirme ünitesi, hikaye-boyama 
etkinlik kitapları, boyama kalemleri başta olmak üzere birçok malzeme ile 
donatımı sağlandı.

30 Kasım 2017
6 yaş altındaki çocukların farklı meslekleri oyunlar oynayarak 

öğrenmeleri amacıyla Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri ve Türkiye 

Finans Katılım Bankası Kızılay Şubesi/Ankara çalışanları, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği 

okul öncesi 20 çocuk ile “Oyun Atölyesinde” (Job Kids) meslek seçimine 

yönelik oyun alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulundular.

9 Aralık 2017
Seyran Bağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 
tarihinde Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümü 
öğrencileri tarafından çeşitli aktiviteler düzenlendi. Aktiviteler 
kapsamında; yaşlılarla sohbet edilirken öğrenciler ve aileleri 
tarafından yapılan yiyeceklerde merkez sakinlerine ikram edildi. 
Halk ve sanat müziği grupları eşliğinde şarkılar söylenirken 

sonrasında  tombala oyunu oynandı.

Ticari Bilimler Fakültesi’nden
Sosyal Sorumluluk Atağı

2017-2018 Akademik Yılı güz döneminde  “Sosyal Sorumluluk” dersi 
kapsamında ders sorumlusu Doç. Dr. Gülten Yurtseven ile birlikte 
birçok faydalı proje gerçekleştirdi. 

22 Kasım 2017
Çevreye yönelik sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi, çocuklara ağacın 
ve çevrenin önemini anlatma ve bu sosyal sorumluluk projelerine farklı 
işletmelerden de katılım sağlanarak onların da farkındalıklarının artırılması 
amacıyla 1 Çocuk 1 Ağaç etkinliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ile iletişim sonucu, çocuk 
evlerinden 50 öğrenci ile Bağlıca Kampüsü’ne, Marriott Hotel Ankara 
sponsorluğunda 100 ağaç dikildi. Etkinlik kapsamında Kültür Müdürlüğü’nün 
katkılarıyla öğrenci topluluklarından Romen Grubu dans gösterisi ve müzik 
dinletisinin ardından misafir öğrencilere çeşitli kitaplar ve “Bütün Dünya” 
dergileri hediye edildi. Yine etkinlik kapsamında misafir öğrenciler Bağlıca 
Kampüsü içinde bulunan Atatürk Evi’ni de ziyaret ettiler.

Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri ayrıca 2017 
Ekim ve Aralık aylarında topladıkları bağışlarla 
sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesini 
üstlenen gönüllülerden oluşan “DOĞÇEV Hayvan 
Barınağı”na 90 kg. “İnci Anne Hayvan Barınağı”na 
ise 250 kg. kuru köpek maması ve bu süreçte 
restorant artıklarından oluşan 200 kilo ekmek farklı 
zamanlarda barınağa ulaştırıldılar.
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Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Programı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Deniz Umut Erhan, karışık rakam ve hesapların dışında çok ince, çok içten ve çok bizden bir 
kitapla okuyucularıyla buluştu. Doç. Dr. Erhan ile gönlünden kopan ve hepimizden hikayeler içeren 
kitabı hakkında konuştuk.

Hayatta hepimizin kendimizi farklı 

ifade ediş biçimleri olduğunu 

düşünüyorum, benim de kendimi en 

iyi ifade edebildiğim yollardan birinin 

yazmak olduğunu düşündüğüm için 

yazmayı tercih ettim. Aslında insan 

en çok kendi için yazıyor. “Hepimizin 

Hikayesi” benim kendimle yeniden 

buluşmamın da hikayesi.

Bir kitap yazma fikri düştüğünde 

gönlüme, ne çocukluk hayallerim 

aklımdaydı, ne kendi içime doğru yola 

çıkmıştım. Bir not defterine aldığım 

ilk not, “HAYAT sanat, maneviyat, 

felsefe ve bilimin birleşimidir” idi. Bu 

cümle üzerine kafamı yorarken bir 

yola düşmüş buldum kendimi. İnsan 

bir niyet etmeye görsün, neler neler 

oluyor hayatında… 

Bir hikaye varmış, meğer, hepimizin 

hikayesiymiş o Adem’le ve Havva’dan 

bu yana…

O gün bugündür insanlık, insanın 

kendini daha iyi hissetmesi için yollar 

arar dururmuş…

Bir hikaye varmış, hepimizin 

hikayesiymiş bu, Adem’le Havva’dan 

bu yana…

Meğer hepimiz birer kardelenmişiz, 

kendi toprağımızın içinde kendi 

aydınlığımızı ararmışız…

Hepimiz bir yol bulup aydınlığımıza 

kavuşmak isteyen kardelenlermişiz 

meğer…

Bir hikaye varmış, hepimizin hikayesi, 

Adem’le Havva’dan bu yana…

Meğer hayat denen keyfi, insanoğlu 

elini değdirdikçe kedere dönüştürür 

olmuş…

Sonunda da olan olmuş ve insanoğlu 

neyi çok özler olmuş biliyor musunuz?

İnsan, insan olmayı özler olmuş…

Hem kendimle buluşmak ve 

hepimize en insancıl olan yanımızla 

buluşmamızın yollarını anlatabilmeyi 

hedefleyerek yazdığım, bu nedenle 

de hepimizin hikayesi olan bir kitap 

“Hepimizin Hikayesi”

Hepimizin Hikayesi

Atatürk’ün  Filozof 
Yanından  Destek  Buldum
“Hepimizin Hikayesi”nde temel çıkış 

noktam “HAYAT sanat, maneviyat, 

felsefe ve bilimin birleşimidir” cümlesi 

olduğu için hayata bütünsel bir bakış 

açısıyla bakabilmek, hayatı anlama, 

anlamlandırma çabamda Atatürk’ün 

filozof yanından destek buldum ve O’nun 

evrensel sözleriyle ve benim anlama, 

anlam bulma çabamla felsefe kısmının 

dahil olduğunu düşündüm kitaba. Bana 

Atatürk’ün evrensel yanını, neden bir 

dünya lideri olduğu, ölümsüzlüğünü 

anlatan sözleriyle başlıklarımı 

buluşturmaya çalıştım. Son bölümlerinde 

de kitaba “Atatürk’ü Anlamak” başlığı 

altında bir bölüm ekledim.

Allah, Adem’e İsimlerin 
Hepsini Öğretti
Kitapta bulunan 99 başlık “Hepimizin 

Hikayesi”ne maneviyat kısmının dahil 

oluşunu ifade ediyor benim için. Kuran’da 

Bakara Suresi’nin 31. Ayetinde, “Allah, 

Adem’e isimlerin hepsini öğretti” der ve 

açıklamalarda bu isimlerin Allah’ın 99 

ismi olduğu söylenir. İlk insan yeryüzüne 

gelirken Allah Adem’e isimleri öğretiyor, 

yani insanoğlunun donanımını, sahip 

olmamız gereken nitelikleri anlatıyor 

isimlerle… Allah’ın ruhumuza üflediği 

nefesle O’ndan bize de geçen ve insan 

olmayı anlatan, insanı insan yapan 

özellikler… Ben de bu bilginin insana 

verilen ilk ve en evrensel bilgi olduğunu 

düşündüm. Bu nedenle 99 tane konu 

başlığı belirledim ve bu başlıkları 

belirlerken ilhamımı Allah’ın 99 isminden 

aldım böylece maneviyat kısmı girmiş 

oldu kitaba.

Hayatımızın Ustası, 
Sanatkar Yanımızdır  
Çocuk Benliğimiz

Kitabı yazarken de etkilendiğim 

ve okuduğumda beni yeniden ve 

yine etkileyen bölümler çocuklarla 

ilgili olan bölümler. Kendi 

çocuklarım ve çocuklar için yazmış 

olduklarımdan çok etkileniyorum, 

çünkü çocuk yanımız yaratıcı olan 

yanımız ve hepimiz bu benliğimizle 

geliyoruz hayata. Hayatımızın 

ustası, sanatkar yanımızdır çocuk 

benliğimiz. Çocuklara ve çocuk 

benliğimize kulak vermemiz 

gerektiğini düşünüyorum. Bunu 

yapabilmeyi becerdikçe biz, 

hayata açılır yeniden kapılarımız. 

İçimizdeki çocuğu ne yapıp ne 

edip, mutlaka gülümsetmenin bir 

yolunu bulabilmeliyiz. Nerede 

düştüyse… Nerede kırıldıysa… 

Nerede suratı asıldıysa… Bulmalı 

ve kaldırabilmeliyiz yeniden ayağa, 

o çocuğu gülümsetene kadar 

uğraşabilmeliyiz. Cesaretimizi 

toplayıp sorabilmeliyiz o 

güzel çocuğa, “Benimle gurur 

duyuyor musun?” diye, eğer 

gülümsetebildiysek o çocuğu 

o zaman hayatımıza huzurun 

nefesi değmiş demektir. En büyük 

kahraman içimizdeki çocuktur 

bizim. Biz o çocuğun hayallerini 

gerçekleştirdikçe, yaşamın içinde 

birer kahramana dönüşürüz. 

Kimsenin değil o çocuğun 

kahramanı olmak, “Ben yaşadım” 

diyebilmektir…  ■
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Başkent Spor
YAKALA
SPORLA

KAMPÜSÜNRITMINI

60 Dakika 
Dağ Bisikleti
Heyecan Yarışı
16-17 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya Kepez 

Belediyesi tarafından Antalya Park Orman’da 

düzenlenen 60 Dakika Dağ Bisikleti Heyecan 

Yarışında 2.5 km’lik teknik hazırlanmış parkurda 

toplam 60 dakika boyunca Başkent Üniversitesi 

Elite Erkek ve Elite Kadın kategorisinde  

mücadele etti. Başkent Üniversitesi Elite Kadınlar 

kategorisinde 1. oldu.

Üniversitelerarası 
Voleybol II. Lig 
Grup Birinciliği
11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan ve 5 

gün süren “Üniversitelerarası Voleybol II. Lig Grup 

Birinciliği” müsabakalarında yapılan maçlar sonucu 

Başkent Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı oynadığı 

tüm maçları kazanarak “Şampiyon” oldu ve 1. lige 

yükseldi.

13. Ayva 
Kupası 
Basketbol
Bilkent Üniversitesi tarafından 

düzenlenen 13. Ayva Kupası 

Basketbol turnuvasına katılan 

Başkent Üniversitesi Kadın ve Erkek 

Basketbol takımları turnuvayı 3. 

olarak tamamladı.

17 Aralık 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi Satranç Sınıfı’nda yapılan ve 8 

üniversitenin katıldığı  “VII. Özel Başkent Yıldırım Satranç Kupası” dereceye giren 

takımlar şöyle sıralandı:

1. Gazi Üniversitesi

2. Bilkent Üniversitesi

3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ayrıca Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2017 

tarihinde Başkent Üniversitesi Hukuk Binası Satranç Sınıfında düzenlenen “Üniversite 

İçi Yıldırım Satranç Turnuvası”na düzenlendi. İsviçre Sistemi - 7 Tur oynanan turnuva 

sonunda dereceye giren sporcular:

Kadınlar: 1. Kadriye Yakıcı  2. Beyzanur Baş  3. Fatma Hallaç

Erkekler: 1. Buğra Çelik 2. Şevket Kaan Dinç 3. Berk Aslan

27 Kasım – 04 Aralık 2017 

arasında Ankara Üniversitesi 

Dışkapı Kampüsü’nde düzenlenen 

Üniversitelerarası 2.Lig Salon 

Futbolu Turnuvası sonunda Başkent 

Üniversitesi takımı turnuvayı 2. 

olarak tamamladı.

Üniversitelerarası 
2.Lig Salon 
Futbolu 
Turnuvası
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Ankara Bulvarı, Sakıp 
Sabancı Bulvarı ve 
Eskişehir Yolu-ANSE 
güzergahını takiben 
ulaşılan Bağlıca 
Bulvarı’ndan Başkent 
Üniversitesi’ne dönüş 
kavşağı hizmete girmiştir.

Başkent Üniversitesi  
Bağlıca Kampüsü’ne,  

Eskişehir Yolu  
güzergahında bulunan 

 1 no’lu nizamiye girişlerinde 
trafik sıkışıklığı yaşamamak 

için Bağlıca Bulvarı’na 
açılan ve aynı anda iki araç 
girişine müsait olan 3 no’lu 

nizamiyeden giriş yapabilirsiniz.

2017- 2018 akademik yılı bahar döneminde 
tüm öğrencilerimize, akademisyenlerimize

ve çalışanlarımıza başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali HABERAL
Rektör

baskent.edu.tr
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