
Başkent Üniversitesi Kurucusu, ilk Rektörü 
ve CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Mehmet 
Haberal 4 yıl 4 ay sonra özgürlüğüne 
kavuştu. Ramazan bayramı öncesi yaşanan 
bu gelişme, Türkiye’de ve uluslararası 
akademi camiasında sevinçle karşılanırken, 
Başkent’liler ise adeta çifte bayram yaşadı. 

‘Hürriyet ve adaletin 
olmadığı yerde mutluluk 
yoktur...’
Silivri Cezaevi’nden 5 Ağustos günü saat 
19.40’te tahliye edilen, Prof. Dr. Haberal, 
karayoluyla Ankara’ya gitti. Haberal ve 10 
araçlık konvoyla kendisine eşlik edenler, 
Kurtköy Mehmetçik Vakfı Tesisleri’nde iftar 
yaptı. Haberal, “Gönül isterdi ki oradaki diğer 
arkadaşlarla beraber çıkalım, bayramı 
beraber yapalım. Temenni ederim ki ülkemiz 
bu sıkıntılı dönemden kısa zamanda çıksın. 
Çünkü hürriyet ve adaletin olmadığı yerde 
mutluluk yoktur“ dedi. 

Tahliye olduktan sonra İstanbul’dan 
karayoluyla Ankara’ya gelen Prof. Dr. 
Haberal, Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni 
ziyaret etti. Haberal’ı, burada hastane 
çalışanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. 
Başkent Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret 
eden Mehmet Haberal, “Ben her zaman 
ülkemle, milletimle gurur duyuyorum. Ben 
bugün çok şükür buraya geldim ama buruk 
geldim. Temenni ederdim ki, oradaki bütün 
arkadaşlarımla beraber çıkalım. Ülkemiz bir 
dönemden geçiyor. Temenni ederim ki bu 
dönem geçsin, arkadaşlarımız, oradaki 
masum insanlar da çıksın. Hepimiz 
özgürlüğümüzün kıymetini çok iyi bilelim. 
Ülkemize de hizmet edelim.” dedi. Aynı gece 
Başkent Üniversitesi kampüsüne gelen 
Haberal,  kampüste incelemelerde bulundu 
ve inşaatı bitmek üzere olan yeni kütüphane 
binasını gezdi. 

AĞUSTOS 2013  SAYI: 5

Başkent Üniversitesi • Bülten

à  BAŞKENT’TE ÇİFTE BAYRAM:
 PROF. DR. HABERAL ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU 

à Prof. Delmonico, Prof. 
Haberal’ı Ziyaret Etti.
Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı ve 
Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Francis L. Delmonico, Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın özgürlüğünü kutlamak için 
ABD’den (Boston, MA) ziyarete geldi. Çok 
samimi bir havada geçen ziyarette, Prof. Dr. 
Mehmet Haberal, Prof. Delmonico ile birlikte, 
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde 
incelemelerde bulundular ameliyatlara 

katıldılar. Daha sonra Başkent Üniversitesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi’ne geçen Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, Prof. Delmonico, Rektör Prof. Dr. 
Kenan Araz ve Dekan Prof. Dr. Sina Uçkan 
tarafından karşılandılar ve klinikleri gezerek 
bilgi aldılar. Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampusuna da gelen Prof. Haberal ve Prof. 
Delmonico çeşitli birimleri gezdiler. Prof. 
Delmonico, meslektaşı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın özgürlüğüne kavuşmuş 
olmasından duyduğu memnuniyeti her 
fırsatta dile getirmesi dikkat çekti.

Devamı 2. Sayfada à

 Haber Fotoğrafları 4. Sayfada à

Prof. Dr. Francis L. Delmonico
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Ertesi sabah doktor önlüğünü giyerek, 
hastalarını muayene eden Haberal, öğle 
saatlerinde Başkent Üniversitesi 
kampüsüne geldi. Haberal’ı karşılayan 
öğrenciler, veliler, akademisyenler ve 
idari görevliler, adeta çifte bayram 
yaşadıklarını dile getirdiler. Haberal’ı 
karşılayanlar arasında duygulanıp, 
gözyaşlarını gizleyemeyenler de görüldü. 
Bu sevgi seli karşısında duygulu anlar 
yaşayan Prof. Dr. Haberal ise sevenleriyle 
tek tek kucaklaştı. 

Haberal daha sonra milletvekili seçildiği 
Zonguldak’a hareket etti. Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, bayramın ilk günü Çaycuma 
İlçesi’ne geçerken yol üzerinde çıplak 
ayakla sahile indi. Türkali Köyü sahilinde 
ceketini ve ayakkabılarını çıkarıp, 
paçalarını da sıvayarak sahilde suyun 
içinde yürüdü. Yıllar sonra denizle 
buluşmanın keyfini yaşayan ve adeta 
özgürlüğü hissetmeye çalışan Prof. Dr. 
Haberal, daha sonra ziyaretlerine devam 
etti. 

Bayram süresince Zonguldak’ta çeşitli 
temaslarda bulunan Prof. Dr. Haberal, 
seçim bölgesi Zonguldak’ta ziyaretlerini 
sürdürdü. 

Prof. Dr. Haberal, Ereğli İlçesi’ne bağlı 
Ormanlı Beldesi girişinde, Ereğli Belediye 
Başkanı CHP’li Halil Posbıyık ve partililer 
tarafından çiçeklerle karşılandı. Yol 
üzerinde Subaşı Köyü’nde duran Prof. Dr. 
Haberal, vatandaşlarla sohbet etti. 
Zonguldak’ın hizmet beklediğini söyleyen 
Prof. Dr. Haberal, “Ben yokken bile demek 
ki güvenmişsiniz, CHP’nin oylarını ikiye 
katlamışsınız. Ben olmamama rağmen 
güvenmişsiniz. Ben ve diğer milletvekili 

arkadaşlarımız, bütün Zonguldak halkının 
güvenine layık olmak durumundayız. 
Sizlere hizmet etmek hepimizin 
görevidir” dedi.

‘Odun ateşi ışığında 
ders çalıştık’
Babasının Zonguldak’a 1948, kendisinin 

de 1954’te ilkokul 5’inci sınıftayken 
geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Haberal, 
“Öncesinde ilkokulun ilk 2 sınıfını 
teyzelerimin misafir odasında okudum. 
Okul yoktu. Bugünün değerini bilelim. 
Bizim mahallede ilkokul yapılırken de 
taş taşıdım. Orada da 2 sene okudum. 
Zonguldak’ta 1955’ten itibaren fırıncılığa 
başladık. Fırıncılığın her bir şeyini bilirim. 
Tezgahtarlıktan başlayın, hamurkar 
yardımcılığına kadar. Zonguldak’ın bütün 
çileli yıllarını birebir yaşayan kişiyim. Ben 
geldiğim zaman Zonguldak’ta kömür atla, 
katırla taşınıyordu. Nerden nereye geldik. 
Odun ateşi ışığında ders çalıştım. Bugün 
lazer kullanıyoruz. 

Türkiye nerden nereye geldi. 
Çok şükür, iyi ki ülkemiz var” 
diye konuştu.
Bütün adaletsizliklere rağmen insanın 
hakkının yaşamak olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Haberal, şöyle devam etti: 
“’İnsanların hakkı olan şeyleri 
kısıtlamayın. Yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın’ diyor Allah. 
Nerede diyor? Kuran-ı Kerim’de Şuara 
Suresi var, 183’üncü ayeti. İnsanın birinci 
derece hakkı hür yaşamak, adalete 
güvenmektir. Eğer hürriyet ve adalet 
kısıtlıysa orada mutluluk yoktur. Bugün 
en önemli sıkıntımız budur. Şu anda 
sizlerin arasındayım. Elbette ki büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Ama kafam oradaki 
arkadaşları, o demir kapıların arkasını 
görüyor. Eğer suç varsa cezasını verin. 
Cezasını verin ki başkası o suçu 
işlemesin, mağdur olmasın. 2009‘dan bu 
yana hep sordum; suçum ne? TBMM yasa 
çıkarıyor. Ne diyor? ‘Tutukluluk istisnaidir 
ve suç olguya dayanmalıdır’. Ama 
maalesef ülkemizde böyle olmadı. 
Hepimizin görevi ülkemizde adaleti 
sağlamaktır. Adaletin olmadığı yerde 
zorbalık vardır ve ülkenin geleceğinde de 
çok ciddi sıkıntılar vardır. Sokrates’e 
sormuşlar; ‘Dünya nasıl ayakta duruyor?’ 
‘Adaletle duruyor’ demiş. Cuma 
namazında imam efendi hutbenin 
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sonunda ne der? ‘Ey cemaati müslümin, 
muhak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya 
yardımı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve 
azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye 
öğüt verir.’ Ve adalet devletin de 
temelidir. Eğer o olmasa nereye 
sığınacağız. Allah’a sığınacağız, ondan 
sonra da adalete.”

Prof. Dr. Haberal, daha sonra Karakavuz 
Köyü Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katıldı. 
Prof. Dr. Haberal, kendisini karşılayanlarla 
bayramlaşırken, güreş meydanının 
etrafında dolaşarak halkı selamladı. Prof. 
Dr. Haberal, protokolde otururken yanına 
gelenlerin getirdiği, cezaevindeyken 
yazdığı, ‘Demir kapılar arkasında zaman 
ve insan’ adlı kitabını imzaladı. Güreşleri 
izleyen Prof. Dr. Haberal’a, komite 
tarafından plaket verildi. Prof. Dr. Haberal, 
daha sonra Alaplı İlçesi’ne geçti. 
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à Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde

Prof. Dr. Francis L. Delmonico Prof. Dr. Francis L. Delmonico

Prof. Dr. Francis L. DelmonicoProf. Dr. Francis L. Delmonico
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à Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kampusu’nda
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à .Prof. Dr. Haberal: 
“Başkent Konya 
Hastanesi ile Gurur 
Duyuyorum”
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve CHP 
Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, Başkent Üniversitesi Konya 
Hastanesi çalışanlarına ve Konya’ya 
mesaj gönderdi. Türkiye Organ Nakli ve 
Yanık Tedavi Vakfı’nı kuran, Dünyada ve 
Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren 
Başkent Üniversitesi Kurucusu, CHP 
Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, tüm kuruluşlarını 7 gün 24 saat 
çalışarak millete hizmet etme parolasıyla 
kurduğunu belirttiği mesajında şunları 
kaydetti: “Izdırap çeken, sıkıntı çeken 
hastalara hiçbir ayrım gözetmeksizin en 
iyi şekilde bezginlik göstermeden 
bakılması ve tedavilerini diğer sağlık 
kuruluşlarına örnek olacak düzeyde 
kaliteli sağlanmasını bekliyorum. Tüm 
çalışanların özellikle içinde 
bulunduğumuz Ramazan ayı’nda sıkıntısı 
artan vatandaşlara daha da hassasiyet 
göstermelerini bekliyorum. Bu vesileyle 
tüm çalışanlarımızın ve Konya halkının da 
Ramazan’ı Şerif’ini tebrik ediyorum” 
Konya’da 2003 yılında açılan ve 10 yıldır 
başarıyla hizmet veren hastanenin aldığı 
ödülleri, yaptığı başarılı çalışmaları 
yakından takip ettiğini ifade eden Prof. 
Dr. Mehmet Haberal, Konya ve bölgesine 
hizmet veren böyle bir kuruluş ile her 
zaman gurur duyduğunu söyledi.

à Başkent  Konya 
Hastanesi’nde Modern, Tam 
Donanımlı Çocuk Yoğun 
Bakımı Hizmete Girdi
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı 
Hizmete Girdi. Başkent Üniversitesi Ankara 
Tıp Fakültesi’nin desteğinde kurulan 
ünitenin, pediatrik (çocuk) kardiyoloji, 
neonatoloji (yeni doğan) pediatri uzmanları 
ve alanında uzman hekimlerden oluşan 
kadroyla hizmet vereceği bildirildi.  Başkent 
Üniversitesi Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr.  Mahmut 
Gökdemir, ünitenin hizmete yeni girmesine 
rağmen, Konya merkezinin yanı sıra Amasya, 
Manisa, Çorum ve son olarak da Erzincan’dan 
hasta kabulü gerçekleştirdiklerini ifade etti.

à Başkent Konya 
Hastanesi’nden Mahalle 
Sakinlerine Seminer
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında, Selçuklu İlçesi Şeker 
Mahallesi 39 No’lu Ova Un Aile Sağlık 
Merkezi’nde düzenlenen “Diyabet 
hastalığı tedavisinde beslenme” konulu 
semineriyle Mahalle sakinleriyle buluştu. 
Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Atilla Zeyrek, 
Diyabetli insanlara ve diyabete 
yakalanmak istemeyenlere beslenmedeki 
püf noktaları anlattı.

İnsülin eksikliğinde veya etkisizliğinde 
şeker hastalığı olarak bilinen diyabet’in 
ortaya çıktığını belirten Zeyrek, 
“Beslenme alışkanlıklarımıza dikkat 
etmemiz gerekir.  Bu nedenle 
beslenmede besin çeşitliliği 
sağlanmalıdır. Günde en az altı öğün 
beslenilmelidir. İdeal vücut ağırlığı ve kas 
gücü korunmalıdır. Besinler doğru 
hazırlanmalı, doğru pişirilmeli ve doğru 
saklanmalıdır. Ekmek ve diğer tahıllar 
yeterli miktarda tüketilmelidir. POSA 
tüketimi arttırılmalıdır. Şeker tüketimi 
azaltılmalıdır. Tuz ve sodyum tüketimi 
azaltılmalıdır. Doymuş yağ tüketimi 
azaltılmalıdır. Su ve diğer sıvılar yeterli 
miktarda tüketilmelidir. Alkol ve sigara 
içilmemelidir. Düzenli fiziksel aktivite 
yapılmalıdır, her gün mutlaka 30-60 
dakika yürünmelidir” dedi.

à Başkent Üniversitesi 
Alanya Hastanesi “Hafta 7 
Gün, Gün 24 Saat” Eğitim 
Günleri
Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi “Hafta 
7 Gün, Gün 24 Saat” Eğitim Günleri 1-9 
Temmuz 2013 tarihleri arasında Alanya’da 
gerçekleştirildi. Eğitim günlerinin amacı, 
hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları 
ile etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade 
etme, dinleme ve empati kurma gibi 
becerilerin kazandırılması, kişisel farkındalığın 
artırılması, mesajların etkin iletilmesi, iletişim 
kopukluklarının azaltılması, çalışanların aynı 
dili konuşması, aynı zamanda iç ve dış müşteri 
memnuniyetinin artırılması olarak özetlendi. 
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 420 çalışanının katılımıyla 
gerçekleşen etkinlikte personelin, 9 gün süren 
eğitim seminerlerine katılımları sağlandı.

à  Alanya Hastanesi 4. 
Erbil Sağlık Fuarında
27- 29 Mayıs 2013 tarihlerinde Irak’ın 
Erbil kentinde, Irak Medicare tarafından 
düzenlenen 4. Erbil Uluslararası Sağlık 
Fuarı’nda Irak’ta çeşitli ülkelerin 
kurumlarının temsilcileriyle sağlık 
hizmetlerinin tanıtımı, tıbbi cihazların 
sergilenmesi vb. faaliyetler gerçekleştirildi. 
Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi, bu 
fuarda üniversitenin ve hastanelerin 
tanıtımına yönelik etkinliklerde bulundu. 
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à Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Eğitimleri 
Başladı...
Başkent Üniversitesi ve Türkiye Barolar 
Birliği işbirliği ile verilecek olan “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi”ne 
ilişkin protokol, Türkiye Barolar Birliği’nde 
düzenlenen törenle imzalandı. İmza 
töreninde bir konuşma yapan Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, Başkent Üniversitesi’nin 
Cumhuriyet’in, bilim ve eğitim dünyasının 
yüzakı olduğunu söyleyerek “Türkiye 
Barolar Birliği olarak daima bilimin, çağdaş 
düşüncenin yanında yer almaya devam 
edeceğimizi, bu çerçevede Başkent 
Üniversitesi ile her zaman işbirliği ve 
dayanışma içinde olacağımızı kamuoyunun 
bilgisine sunuyorum” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kenan Araz da, üniversite olarak Türkiye 
Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde 
olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek; 
arabuluculuk eğitimi konusunda 
gerçekleştirilen işbirliğinden duyduğu 
memnuniyetini ayrıca dile getirdi. Araz, 
“Türkiye Barolar Birliği ile birlikte; 
arabuluculuk, davranış bilimleri, iletişim 
bilimleri ve müzakere konularında, 20 
öğretim üyemizle her grupta toplam 65 
saat bu eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi (BEDAM) tarafından 
koordine edilen eğitimlerde, eğitimlerini 
tamamlayan ilk grup avukatlara 
sertifikalarını Başkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kenan Araz, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve 
Başkent Üniversitesi akademik kadrosu 
verdiler. Eğitimler, Ankara dışında, İzmir, 
Samsun ve Diyarbakır illerinde de 
yürütüldü. Tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması 
planlanıyor.
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à Başkent 
Üniversitesi’nde İlk 
Yardım Eğitimleri Devam 
Ediyor
Başkent Üniversitesi İlk Yardım Eğitim 
Merkezi’nde, İlk Yardım Sertifika Eğitim 
Programları devam ediyor. İlk Yardım Eğitim 
Programları,  Başkent Üniversitesi İlk Yardım 
Eğitim Merkezi Beceri Laboratuvarında 
gerçekleştiriliyor.

Yasa gereği ağır iş kollarında çalışan 
personelin %10’unun; hafif iş kollarında 
%5’inin sertifikalı ilk yardımcı olması 
gerekiyor. Bu nedenle Başkent Üniversitesi 
personeli, bu oranlar dikkate alınarak ve 
aşamalı olarak eğitime alındı. Üniversitemiz 
birimlerinden BÜGEV, idari personel, 
güvenlik personeli, Kanal B personeli ve 
ulaşım birimi personeli olmak üzere 
Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen beş 
ayrı programla 52 kişi sertifikalandırıldı.

Eğitim Programlarında, belirlenen 
Üniversitemiz personeli, teorik ve 
uygulamalı olarak 3 günlük eğitime alınıyor 
ardından da İl Sağlık Müdürlüğü’nde, iki 
aşamalı (teorik ve uygulamalı) sınava 
giriyorlar. Başaralı olanlara ilk yardımcı 
kimliği ve sertifikası veriliyor. Söz konusu 
eğitimler programlı olarak sürdürülecek.
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à 13. Uluslararası Alanya 
Turizm ve Sanat Şenliği
Alanya Belediyesi, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu 
tarafından  25 – 28 Mayıs 2013 tarihlerinde 
Alanya’da düzenlenen Alanya Uluslararası 
Turizm ve Sanat Şenliği, Alanya’nın kültürünü 
ve tarihi dokusunu ön plana çıkaran 
çalışmalar ve etkinliklerle Alanya turizmine 
farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. 
Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi bu 
şenliklerde üniversiteyi tanıtıcı etkinliklerde 
bulundu. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 
kurulan stand, 3 gün boyunca özellikle 
yabancı uyruklu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

à “Birinci Basamak ve 
KOAH”    
25 Mayıs 2013 tarihinde Doğu Akdeniz Aile 
Hekimliği Sempozyumu kapsamında, 
“Birinci Basamak ve KOAH” konulu 
konferans ile Doğu Akdeniz ve Güney Doğu 
illerimizde birinci basamakta çalışan 
hekimlere yüzyılın epidemilerinden olan 
KOAH’ın tanısı, tedavisi ve izlenmesi ile ilgili 
eğitim toplantısı yapıldı. Adana’da 
düzenlenen toplantıya Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rengin Erdal 
oturum başkanı olarak, Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı öğretim üyesi, Prof. Dr. Ali Kocabaş da 
konuşmacı olarak katıldı. 

à Sosyal Hizmet Bölümü 
Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 
ile Hollanda Inholland Üniversitesi, Berlin 
KHSB ve Nurnberg George Simon-Ohm 
Üniversitesi arasında öğrenci değişim 
programı uygulanacak. 2013-2014 
Akademik yılı güz ve bahar yarıyıllarında 
Hollanda, Almanya Erasmus Öğrenci 
Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği 
kapsamında: Melek Cevher – Inholland 
Üniversitesi’nden Başkent Üniversitesi  
SBF Sosyal Hizmet Bölümü’ne Aslı Saban, 
Burak Can Yavuz, Hande Akyüz –Başkent 
Üniversitesi’nden Berlin KHSB ve  
Nurnberg George Simon-Ohm 
Üniversitesi’ne gidecekler. à Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Ulusal Eylem Planı 
Kadın ve Sağlık İzleme 
Toplantısı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem 
Planı çerçevesinde ilgili kurum, kuruluş ve 
sektörlerin yürüttüğü çalışmaların izlenmesi 
amacıyla yapılan ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın 20 Haziran 2013 tarihinde 
düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Ulusal Eylem Planı Kadın ve Sağlık İzleme 
Toplantısına BÜKÇAM adına Dr. Nihal Bilgili 
Aykut katıldı ve BÜKÇAM’ın Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sağlığı bağlamında 
yürüttüğü faaliyetler konusunda bir sunum 
yaptı. 

à Türk Psikoloji 
Dergisi’nin Yayın 
Yönetmeni Başkent’ten 
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan 
Kökdemir, 1985 yılında yayın hayatına 
başlayan ve 1995 yılından itibaren SSCI’de 
taranan ilk Türkçe dergi olma özelliğine 
sahip olan Türk Psikoloji Dergisi’nin Yayın 
Yönetmenliğine atandı. 

Dergiyle ilgili ayrıntılı bilgiye  
http://turkpsikolojidergisi.com 
adresinden ulaşılabilir.

à Öğrenci Projesi Tübitak 
Desteği Kazandı 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf 
öğrencisi Gülşah Özdemir’in danışman 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Sümer ile 
birlikte gerçekleştirdikleri “Yüksek 
Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Bitki 
Örtüsü ve Bina Tespiti” isimli proje TÜBİTAK 
2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 
Destekleme Programı kapsamında destek 
almaya hak kazandı. Ayrıca, Özdemir’in proje 
kapsamında hazırlamış olduğu poster 
TÜBİTAK Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri 
Yarışması’nda sergilendi ve büyük ilgi gördü. 
Gerçekleştirilen proje kapsamında uydu 
görüntüleri üzerinden çeşitli bitki örtüsü 
indeksleri kullanılarak bitki örtüsü alanları 
tespit edildi, ayrıca çeşitli görüntü işleme 
algoritmaları kullanılarak bina bölgelerinin 
tespiti de gerçekleştirildi. Proje çıktılarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için önemli bir 
veri kaynağı olarak kullanılabileceği bu 
çalışma başta şehir planlama olmak üzere 
altyapı gelişimi, haberleşme hatlarının 
kurulumu, doğal afet planlaması ve daha 
birçok kentsel uygulama için de büyük 
öneme sahip bulunuyor. 

à  Başkent 
Üniversitesi’nde 
Shakespeare
Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık 
Bölümü, 17 Mayıs 2013 tarihinde, 
Shakespeare’in The Tempest (Fırtına) 
oyununun İngilizce olarak 
sahnelenmesine ev sahipliği yaptı. 
Başkent Üniversitesi’nin çeşitli 
fakültelerine mensup öğrenciler, İngilizce 
Hazırlık Bölümü öğretim elemanları Itır 
Gürdoğan ve Yonca Akalın Tümer’in 
yönetiminde, yoğun bir çalışma süreci 
sonunda, Shakespeare’in trajikomik 
türdeki bu gerçeküstü ve romantik 
oyununu iki ayrı seansta başarıyla 
izleyicilere sundular. 



10 • Bülten • Başkent Üniversitesi

à Üniversitemizi İGEM 
Yarışmasında Başkent 
Meds Temsil Ediyor
Uluslararası Genetik Mühendisliğiyle 
Geliştirilmiş Makine (International Genetically 
Engineered Machine–iGEM) Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü tarafından dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki üniversite takımlarının 
katılımı ile düzenlenen bir yarışma olup 2004 
yılından bu yana düzenleniyor. Yarışma iki 
aşamadan oluşuyor. İlki “Regional Jamboree” 
adı verilen bölgesel ön elemeler olup 
Türkiye’den katılan takımlar Avrupa’da 
yarışıyor. Bu yılki bölgesel elemeler Ekim 
ayında Fransa’da yapılacak.  Üniversitemizi 
temsilen yarışmaya katılacak olan takımımız 
Baskent Meds 11-13 Ekim 2013 tarihlerinde 
bölgesel elemelerde poster ve sözlü sunum 
ile projelerini jüri önünde anlatacak. Bölgesel 
eleme sonucunda proje fikirlerinin tutarlılığı, 
deneylerinde ulaştıkları sonuçlar ve 
projelerinin bilim dünyasına katkısı göz 
önünde bulundurularak madalyalar verilecek 
ve kazanan takımlar seçilerek “World 
Championship Jamboree” adı verilen dünya 
şampiyonluğu finallerine katılmaya hak 
kazanacak. Final yarışması Kasım ayında 
Amerika Birleşik Devletleri, Cambridge, 
Massachusetts’de yapılacak.

Sentetik Biyoloji, ülkemizde yeni yeni 
duyulan bir alan olmasına rağmen; İGEM 
yarışması Nature ve Science gibi prestijli 
dergilere birçok kez konu oldu ve Üniversite 
Olimpiyatları olarak  adlandırıldı. 2004 yılında 
sadece 5 takımın katılımıyla başlayan 
yarışmaya 2013 yılında dünyanın dört bir 
yanından 223 takım katılacak. Yarışmaya, 
2013 yılında ülkemizden Başkent 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Turgut Özal 
Üniversitesi olmak üzere 4 takım katılacak. 

Başkent Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan bir takımla bu 
yarışmaya katılması ve ülkemizi temsil eden 
takımlardan biri olması, Başkent 
Üniversitesi’nde yürütülen araştırma 
faaliyetlerinin her akademik düzeyde 
gerçekleştirilmekte olduğunun bir göstergesi 
olarak yorumlanıyor.

Baskent Meds 11 kişiden oluşuyor. Tıbbi 
Genetik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Feride 
İffet Şahin liderliğinde takım üyeleri Tıp 
Fakültesi öğrencileri Berkhan Genç (Takım 
Kaptanı), Sevecen Kaplan, Başak Alan, S. Mert 
Yiğitbaşı, Cansu Çelik, Özgür Ozan Ceylan ve 
Burak Gülşen, eğitmenler Tıbbi Genetik 
Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Yunus Kasım 
Terzi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri 

Enstitüsü’nden Öğr. Gör. Dr. Özlem Darcansoy 
İşeri ve danışman Uzm. Bio. Didem Aksoy 
Körpe’den oluşuyor. Projenin hedefinin, 
Legionella pneumophila’yı tür düzeyinde 
özgül olarak algılayabilen ve ifadelenme 
düzeyinde bu algıya cevap vererek, bazı 
Stafilokok suşlarının salgıladığı anti-
Legionella peptidini üretebilen E. coli 
hücreleri oluşturmak olduğu bildirildi. 
Çalışmada, Legionella pneumophilia 
varlığında E. coli hücrelerinin bu peptidi 
hücre dışında üreterek su depolama tankları, 
boruları ve klimalar gibi kontamine 
edebileceği yüzeylerde çoğalmasının 
engellenmesi amaçlanıyor. Proje ile sağlık 
alanına önemli bir bilimsel katkıda 
bulunacağına inanılıyor. 

à KOSGEB – Başkent 
Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Merkezi 
(TEKMER) Kuruldu
KOSGEB – Başkent Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Merkezi (TEKMER), 14 Haziran 
2013 tarihinde KOSGEB ile imzalanan 
protokol çerçevesinde kuruldu. Ülkemiz 
ArGe ve inovasyon politikaları içinde 
üniversitelerin yerinin bilincinde olan ve 
akla, bilime dayalı gelişim vizyonunu 
benimseyen Başkent Üniversitesi, Bağlıca 

kampusu içinde bir binayı tadil ve yeniden 
tasarımlayarak, Başkent Üniversitesi – 
KOSGEB - TEKMER binası olarak kullanılmak 
üzere hizmete tahsis etti. TEKMER’in resmi 
açılış töreni 1 Ekim 2013 tarihinde 
yapılacak. Ancak resmi açılış tarihine kadar 
TEKMER faaliyetlerine devam edecek.  
Konu ile ilgili olarak görüşüne 
başvurduğumuz Rektör Prof. Dr. Kenan Araz 
şunları söyledi: “Küreselleşme sürecinin 
piyasalara olan yansıması sonucunda 
günümüzde artık müşterilerin kolaylıkla 
ulaşamadığı ürün ve hizmet neredeyse 
kalmamıştır. Alıcılar, en düşük fiyatlı, en 

kaliteli, en iyi teslimat, ödeme ve satış 
sonrası hizmet imkânlarına sahip ürün 
seçenekleri arasında seçim yapabilmektedir. 
Bu nedenle, ürün ve hizmetlerinde 
rakiplerinden farklı olabilen bir başka 
ifadeyle yenilik  - inovasyon yapabilen 
işletmeler rekabet üstünlüğünü elde 
edebilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomi yönetimleri, yenilikçilik 
bilincine sahip girişimcileri ve KOBİ’leri 
(küçük ve orta ölçekli işletme), ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın itici unsurları olarak 
görmektedir.” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Abdülkadir Varoğlu ise “Ülkemizde de ulusal 

fikri olan öğrencilerimiz için KOSGEB ArGe ve 
inovasyon destekleri hakkında yönlendirici 
olmaları beklenmektedir. 
Akademisyenlerimizin bizzat kendileri de, 
üniversitemizden izin alarak kendi ArGe, 
inovasyon projelerinin yürütülmesi için 
TEKMER’de işletme kurarak KOSGEB’den 

destek alabilecektir” dedi.

KOSGEB – Başkent Üniversitesi TEKMER 
tarafından yürütülecek faaliyetler hakkında 
Başkent Üniversitesi akademik personeline 
yönelik bilgilendirme toplantılarının daha 
sonra düzenleneceği de kaydedildi.
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ArGe ve inovasyon stratejileri, teknoloji 
tabanlı iş fikriyle yeni işletme kurmak 
isteyen girişimcilerin ve ürün/süreçlerini 
inovatif yaklaşımla geliştirmek isteyen 
mevcut küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
devlet tarafından desteklenmesini 
öngördüğünü belirterek, ArGe ve 
inovasyonun desteklenmesinde uygulanan 
temel yöntemleri şöyle sıraladı:  
“- Teknoloji tabanlı iş fikri (projesi) olan yeni 
girişimcilerin işletmelerini kurup projelerini 
geliştirmeleri için inkübasyon merkezleri 
(kuluçkalama merkezleri) oluşturulması 
(KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezleri – 
TEKMER’ler),

- TEKMER’ler, Teknoparklar veya kendi ArGe 
birimlerinde ArGe ve inovasyon faaliyetleri 
yürüten girişimci ve KOBİ’lere destek ve 
teşvikler sağlanması (KOSGEB, TÜBİTAK, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından uygulanan ARGE, İNOVASYON 
DESTEKLERİ ile Maliye Bakanlığı, SGK ve 
TEKNOPARKLAR tarafından uygulanan ARGE 
TEŞVİKLERİ)

- Üniversitelerdeki bilimsel birikimin KOBİ ve 
girişimcilerin ArGe, inovasyon faaliyetleri ile 
buluşturulmasıdır (ÜNİVERSİTE – SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ).”

Bu çerçevede Tarık Ferizoğlu (Kurul Başkanı-
KOSGEB Sincan Md.), Prof. Dr. Berna Dengiz ( 
Başkent Üniversitesi Müh. Fak. Dekanı), Prof. 
Dr. Faruk Elaldı (Başkent Üniversitesi Makine 
Müh. Bölüm Bşk.), Doç.Dr. İsmail Cengiz 
Koçum (Başkent Üniversitesi Biyomedikal 
Müh. Öğ.Üyesi), Ayşe Öner (KOSGEB Bşk.lık 
müşaviri), Ahmet Özbekler’den (KOSGEB 
Çankırı Md) oluşan Değerlendirme ve 
Yürütme Kurulu çalışmalarına başladı. Ayrıca, 
Ömer Öz (KOBİ uzmanı), Burhan Zırhlıoğlu 
(KOBİ uzmanı), Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek 
(Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
danışmanlık yapmak üzere TEKMER’de 
görevlendirildiler.

Prof. Dr. Kenan Araz, KOSGEB – Başkent 
Üniversitesi TEKMER’in açılışından itibaren 
etkin çalışması ve nitelikli hizmet üreterek 
KOBİ ve girişimcilerin ArGe – İnovasyon 
faaliyetlerine katkı sağlaması için akademik 
personelin TEKMER hakkında bilgi sahibi 
olmasının önem arz ettiğinin altını çizerek, 
“Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerimizin, 
KOSGEB – Başkent Üniversitesi TEKMER ve 
diğer TEKMER’ler tarafından desteklenecek 
olan KOBİ ve girişimci projelerinde, “proje 
danışmanlığı”, “proje izleyiciliği ve “proje 
başvuruları hakkında görüş verme” 
görevlerini icra etmeleri, ayrıca ArGe proje 

KOSGEB – BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) İŞLEVLERİ
TEKMER’ler, teknoloji yönelimli yeni küçük işletmeleri desteklemek, mevcut küçük 
işletmelerin yeni üretim yöntemleri geliştirerek piyasalara yeni ürünler 
kazandırmalarını sağlamak, işletmelerin ar-ge, yenilik ve endüstriyel uygulama 
faaliyetlerini desteklemek ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla KOSGEB tarafından üniversitelerle işbirliği içinde kurulmaktadır. 

KOSGEB - Başkent Ünv. TEKMER İşbirliği Protokolü kapsamında KOBİ ve 
girişimcilerimizin ArGe ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için aşağıda ana 
başlıkları belirtilen işlevler yerine getirilecektir:

- KOBİ ve girişimcilerin KOSGEB ArGe, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı 
kapsamında yaptıkları proje başvurularının KOSGEB - Başkent Üniversitesi TEKMER 
Proje Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmesi ve karara 
bağlanması,

- Proje başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulursa, 
projelerle ilgili ihtisas alanında deneyimi olan öğretim üyelerinin proje başvurusu 
hakkında görüş vermek üzere üniversite tarafından görevlendirilmesi, 

- KOSGEB - Başkent Ünv. TEKMER Kurulu veya diğer üniversitelerde toplanan kurullar 
tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin KOSGEB destek mevzuatı ve 
KOSGEB destek bütçesi kapsamında desteklenmesi,

- Desteklenmesine karar verilen KOBİ ve girişimcilerin, TEKMER’deki boş işlik 
durumuna göre işliklere yerleştirilmesi, işlik talebi olmayan veya işlik tahsis 
edilemeyen KOBİ ve girişimcilerin kendi iş yerlerinde sürdürecekleri proje 
faaliyetlerinin desteklenmesi, 

- Desteklenen her bir proje için bir öğretim üyesinin “izleyici” olarak görevlendirilmesi,

- Projelere görüş veren veya projeleri izleyen öğretim üyelerine KOSGEB bütçesinden 
yapılacak ödemelere ilişkin prosedürel işlemlerin yerine getirilmesi,

-  KOBİ ve girişimcilerin ArGe / inovasyon imkan - kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve 
üniversite – sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik diğer faaliyetlerin yürütülmesi. 
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à Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS) ve 
Diploma Eki Etiketleri 
İçin Başvuru Eylül 
2013’te
Başkent Üniversitesi, Bologna sürecinin 
hedeflediği “Avrupa Yükseköğretim Alanı” 
içerisinde de yerini almak üzere 
çalışmalarına başladı. “Farklı eğitim 
sistemleri arasında bir denge 
oluşturularak yükseköğretimde şeffaflık, 
tanınma ve dolaşımın artırılması” 
amacına yönelik faaliyetler sürdürülüyor.  

Başkent Üniversitesi’nde, Bologna 
sürecine yönelik faaliyetler 2003 yılında 
başlatıldı. Her akademik birim için AKTS 
kredilerinin belirlemesi ve “Diploma Eki” 
çalışmaları yürütülerek Avrupa ülkeleri ile 
ortak kredi diline sahip olunması 
amaçlandı. Mayıs 2005 tarihinde 
“Diploma Eki” çalışmaları tamamlandı ve 
2005-2006 yılından itibaren tüm 
mezunlarımıza “Diploma Eki” verilmeye 
başlandı. 2012 Yılında akademik 
birimlerden; bölüm/programlara ait 
“Türkçe ve İngilizce Bilgi Paketleri”nin 
tamamlanması istendi ve web sayfasında 
yayınlandı. Bilgi paketi, Başkent 
Üniversitesi’ni tanıtıcı ve öğrencilerin 
ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiyi ve detaylı 
olarak; açılan tüm ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora programlarını ( kapsamı, 
kayıt olma koşulları, programın öğrenim 
çıktıları, mezuniyet koşulları vb.) ve 
dersleri ( dersin verildiği yarıyıl, dersi 
veren öğretim elemanı, ders içeriği, 
değerlendirme yöntemi, önerilen 
kaynaklar vb. bilgilerini) kapsıyor. Bilgi 
Paketleri sistematik bir veri tabanı 
üzerinden yönetilebilecek biçimde 
tasarlandı. Yapılan bu çalışmalar 
sonucunda da Eylül 2013 tarihinde, 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve 
Diploma Eki Etiketleri için Avrupa 
Komisyonu’na başvuru yapılacak.

à .Başkent Üniversitesi 
Lisansüstü Programlarına 
Başvurular Başladı 
Başkent Üniversitesi’ne bağlı 5 ayrı Enstitüde Lisansüstü 
programlara kayıt olabilmek için başvurular başladı.  
Başvuru süresi 29 Ağustos 2013’te sona erecek.  Avrupa 
Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde 2 , Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü’de 8, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 
18, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 19 , Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde ise toplam 33 tezli ve tezsiz lisansüstü 
programları ile doktora programlarında eğitim 
veriliyor.  Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye Başkent 
Üniversitesi WEB sayfasından ulaşılabilir.

à Başkent Üniversitesi 
Görsel İletişim 
Standartları Kitapçığı 
Yenileniyor
Görsel iletişim, en hızlı ve en etkin iletişim 
biçimidir. Görsel iletişimin en önemli 
kullanım alanlarından olan kurumsal kimlik, 
güçlü bir marka olmanın belkemiğidir. Uygun 
bir kurumsal kimlik ve doğru düzenlenmiş 
görsel iletişim standartları marka gücünü 
artırarak hem kurum içi birlikteliği 
pekiştirmeyi, hem de tanınırlık ve 
hatırlanırlığı güçlendirmeyi sağlar. 

İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı 
Bölümü’nün başlattığı görsel iletişim 
standartları kitapçığını yenileme çalışması, 
Başkent Üniversitesi’nin tüm iletişim 
alanlarında hızlı ve etkin biçimde algılanarak 
en doğru şekilde temsil edilmesini 
amaçlıyor. Türkiye’de olduğu kadar 
uluslararası platformda da saygın ve güçlü 
bir akademik kurum olan Başkent 
Üniversitesi, uluslararası standartlara sahip 
Görsel İletişim Standartları Kitapçığı ile 
görsel öğelerinin kullanımına bir standart 
getirerek bu platformlarda tanınırlığını ve 
hatırlanırlığını pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu 
doğrultuda tasarlanan üniversite maskotu ile 
hem kurum çalışanlarının, hem de 
öğrencilerin üniversite hayatı boyunca ve 
mezuniyet sonrasında Başkent Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olma duygusunu daha 
da güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkent Üniversitesi’nin “Bilim bizde 
toplanır ve bizden yayılır” sloganı 
doğrultusunda, üniversitenin görsel iletişim 
üslubunu geliştirmeye yönelik çalışmalar 
İletişim Tasarımı Bölümü tarafından 
sürdürülüyor. 


