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Hazırlık
“Zihinlerinizi açın, dostlarım. Bizler, hepimiz
anlamadıklarımızdan korkarız.”Dan Brown

Dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlayan Ankara Bilim Üniversitesi, geride bıraktığımız yıl kapılarını öğrencilere açtı ve eğitim hayatına başladı. Yereli ve evrenseli
özümsemiş bireyler yetiştirmek isteyen üniversitemiz, öğrencilerinin kendi ana dillerinde olduğu kadar, artık bir dünya dili haline gelmiş olan, İngilzce’de de yetkin bireyler
olmasını hedefliyor. Bu bağlamda öğrencilerin ilk durağı Hazırlık Okulu oluyor. Hazırlık
Okulu, sadece İngiliz dilini öğretmiyor, aynı zamanda öğrencilerin üniversite yaşamına
adapte olmasını da sağlıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Demir’inde söylediği gibi, “gönlü
ferah, zihni berrak, sözü kutlu münevverler”* ilk olarak Hazırlık Okulu’nda eğitiliyor.

Teoride Kalmayan Eğitim
Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, alanında uzman eğitim kadrosuyla öğrencilerini hem lisans

Dr. Ali Çağıl Ömerbaş

hayatına, hem de lisans sonrası akademik ve profesyonel hayata hazırlıyor. Yaşam boyu özerk öğrenme,

Geleceğe güvenli adımlarla

Ankara Bilim
Üniversitesi
Yaşında

Murat Özdemir

yaratıcı eleştirel düşünce ve bilgi ve iletişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanabilme yetilerini

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak fiili kuruluşunu tamamlayan Ankara

Cansu Yılmaz

öğrencilerine kazandırmak isteyen Hazırlık Okulumuz, yabancı dil eğitiminde en güncel yöntem ve

Bilim Üniversitesi, geçtiğimiz Nisan ayında yüksek öğretim camiasında 1. yılını kutladı. Türkiye Verimlilik

teknikleri takip ediyor. Gramer ağırlıklı derslerde İngilizce’nin yazım kurallarını öğrenen öğrenciler,

Vakfı öncülüğünde kurulan Ankara Bilim Üniversitesi dünya standartlarında, ülkemizin en başarılı üniver-

Yayın Danışmanı

konuşmaya yönelik derslerde ise pratik yapma imkanı buluyor. İngilizce eğitimi sadece teorik kurallar-

sitelerinin arasına girme misyonuyla eğitim öğretim hayatının ilk yılını geride bıraktı.

la sınırlı kalmıyor, öğrencilerin hayatının bir parçası haline getirilmeye de çalışılıyor. Hazırlık Okulu
Nezir Önal
Yayın Kurulu
Doç. Dr. Ebru Kayaalp Jurich
Doç. Dr. Hakan Çağlar
Dr. Ece Kumkale Açıkgöz

Müdürümüz Meriç Tutku Özmen, okulumuzun tanıtım videosunda İngilizce’nin sadece geçilecek
bir ders olmadığını göstermek istediğini söylüyor. Özmen’e göre Hazırlık Okulumuz, öğrencilerine
akademik hayatın dışında da İngilizce biliyor olmanın nerede ve nasıl işe yarayacağını gösterecek.
Hazırlık Okulu öğretim görevlilerinden Semra Gül ise tanıtım videosunda,
İngilizce biliyor olmanın birçok alanda işe yarayacğından ve öğren-

bilen ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamak düsturuyla öğrencilerine eğitim vermektedir.

öğrencisi Ramis Eray Altıntaş, bölümü için İn-

Büşra YILDIZ
Baskı

gilizce’nin çok önemli olduğunu düşünüyor,

No: 8/2

bilimin, edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, çok yönlü bir eğitim ortamı sunmakta örnek öğretim kadrosu ile akademik çalışmalarını geniş bir yel-

esi gerektiğini de söylüyor. Önümüzdeki yıl

pazede gerçekleştirmektedir.

Yeni Medya ve İletişim okuyacak olan Ecem
İpek Dağ ise “İngilizce bilmek, benim için
istediğim her kapıyı açacak bir anahtar.”
diyor. İleride yönetmen olmak isteyen Dağ,
meslek yaşamı için İngilizce’nin çok önemli
olacağını düşünüyor. Hazırlık Okulu’nun ders
programına da değinen Dağ, derslerin Writalınmasının öğrendiklerini pekiştirdiğini de söyledi.

İngilizce Konuşma Becerisi, Speaking Dersleri
Eleştirel düşünebilen ve eleştirel okuryazarlık becersine sahip
gençler yetiştirmeyi hedefleyen Ankara Bilim Üniversitesi,

0 312 394 39 22

aynı zamanda öğrencilerinin farklı kültürlerle tanışmasını
da istiyor. Bilim’de İngilizce konuşma dersleri Amerikalı

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı
No:16A/1 Yenimahalle Ankara
0 312 397 01 50

Öğretim Görevlisi Jordan Vinikoor tarafından veriliyor.
Öğrenciler bir yandan farklı bir kültürü tanırken diğer
yandan kendi kültürlerini tanıtma imkanı buluyor.
Speaking dersleri, öğrencilerin hem öz güvenini hem
de çalışma motivasyonunu arttırıyor. Psikoloji eğitimi
alacak olan Şeyma Nur Çolak, Türkçe bilmeyen ve ana
dili İngilizce olan bir öğretmen eşliğinde İngilizce öğreni-

info@ankarabilim.edu.tr

yor olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Altıntaş

www.ankarabilim.edu.tr

ise bu derslerin İngilizce öğrenmede tamamlayıcı etkisinden
söz etti. Ona göre, diğer derslerle beraber Speaking dersleri
almak İngilizce becerisinin artmasını sağlıyor.
“Başka bir dile sahip olmak, ikinci bir ruha sahip olmaktır.” (Şarl-

temmuz 2021
@ankarabilimuni

programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektedir.

bir dil olduğunu ve herkesin İngilizce bilm-

Yenimahalle/ANKARA

Yayın İdare Merkezi İletişim

Ankara Bilimde eğitim, öğrencileri düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye yönelik olarak beslemeyi amaçlamaktadır. Ankara Bilim Üniversitesi; farklı alanlara yayılan eğitim
Ankara Bilim Üniversitesi; teknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan endüstri mühendisliğine, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine ve

SAN. TİC. A.Ş. / Ostim OSB Mah.
1424. Sok. Ostim Mega Center

Geleceğe Güvenli Bir Misyonla

buna ek olarak Altıntaş, İngilizce’nin evrensel

ing, Reading, Speaking** şeklinde ayrı ayrı ele
AFŞAR MEDYA MATBAACILIK

misyonuyla mezunlarının alanlarında yetkin bireyler olmasını hedeflemektedir. Mezunlarının seçtikleri alanlarda
bireyler yetiştirerek, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşüne-

İngilizce Bilmek : Her Kapıyı Açan Anahtar

Ecem ŞİRİN

bölgenin ve dünyanın yaşam kalitesine katkıda bulunan sanat, fikir ve bilgi bütünlüğünü geliştiren ve yayan

sağlayacağından bahsediyor.

Yazılım mühendisliği bölümünden Hazırlık Okulu

Görsel Yönetmen

eden, katılan ve milli çözümler üreten, yarının küresel bireylerini yetiştiren ve toplumu geliştiren ve bir ulusun,

derin bilgi ve yetkinliğe sahip, ana dillerinde ve öncelikle İngilizce olmak üzere Dünya dillerinde etkin ve yetkin

Dr. Handan Akkaş

Arzu Büşra Kumbaroğlu

Ankara Bilim Üniversitesi, insanlığın refahına ve gelişmesine yönelik faaliyetleri oluşturan, bunlara liderlik

cilerin kişisel, akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarını

Dr. Azime Peksen Yakar

Çeviri Editörü

Alışılmışın Dışında Yeni Bir Vizyon

man, Frank ve Lombard Kralı)
*Üniversiteler; gönlü ferah, zihni berrak, sözü kutlu münevverlerin mekânıdır. – Prof. Dr. Yavuz Demir
**Yazma, okuma, konuşma

ANKARA BİLİM SİMURG ÜNİVERSİTESİ
(ÜÇÜNCÜ YAŞ ÜNİVERSİTESİ)

Kurulma Felsefemiz
Yaşadığımız çağ bilgi çağı olarak adlandırılmış ve bilginin kendisi, değişim hızı kadar eskimeye yüz
tutmuştur. Bu durum modern insanı, “yaşam boyu öğrenme” kapsamında, nitelikli bilgileri
seçme ve öğrenme zorunluluğuna tabi kalmışlardır. Okuldaki öğrenme, hayata hazırlama
işlemini kısmen karşılar. Eksik kalan öğrenme güdüsü internet, sosyal medya gibi modern
çağın sağladığı unsurlarla desteklenir. Bu konuda ihtiyacın etkin ve yaygın bir biçimde
sağlanmasında üniversitelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu konuda
yapılan akademik çalışmalar konunun önemini ve gerekliliğini ortaya koymuştur.
İşte bu safhada üniversitemiz, yaşam boyu öğrenme güdüsünü kurumsallaştıran
ve sosyal sorumluk projesi olarak SİMURG Üniversitesini hayata geçirmiştir.
Üniversitemizde öğrenim gören genç kuşakların SİMURG Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması sağlanacaktır. Ayrıca, farklı kuşaklardan öğrencilerimizin aynı ortamda kaynaşmaları iki gurup için de faydalı olacaktır.

Eğitimin Yürütülmesi ve Kazandırdıkları
SİMURG Üniversitesi’ne 60 yaş üstü, en az lise mezunu öğrencilerimiz alınmaktadır. Bir eğitim yılı, Güz ve Bahar yarıyılı olmak üzere 2 dönemden oluşur ve iki
eğitim yılında mezun olunur. Bir dönemde 14 hafta süresince en az 5 ders alınır.
Dersler, Ankara Bilim Üniversitesinin kampüsünde ve pandemi dönemi sağlık
koşulları gereği uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Bilgisayar/internet kullanımı, sanat, tiyatro, teknoloji, İngilizce, sağlık bilgisi, dijital iletişim, eleştirel tarih
okuması, dans gibi hayata ve gelişine ilişkin konularda uzman akademisyenlerde bilgi
aktarımı sağlanacaktır.

HABER

ANKARA BİLİM’DE YENİ
HEYECANLAR
Üniversitemiz bünyesine kattığı iki

Ankara Bilim Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezi
(SEM) Bireysel ve
Toplumsal Gelişime
Işık Tutuyor.

yeni bölümün heyecanını ve gururunu
yaşıyor. Hukuk Fakültemiz ve İşletme
bölümümüz öğrencilerini bekliyor.
Geçtiğimiz yıl kapılarını öğrencilerine açan ve insanlığa
hizmet etmek misyonuyla hareket eden üniversitemiz, bir
sonraki eğitim yılı için çalışmalarına devam ediyor. Hukuk
Fakültemiz ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne
bağlı olan İşletme bölümümüz, bu yıl sınava giren adaylar
tarafından tercih edilebilecek. Hukuk Fakültemizin dekanı
Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, verdiği mesajda
hukukun önemine dikkat çekti. Ayrıca Caniklioğlu,
duyguları, düşünceleri, rüyaları ve hülyaları
birbirinden farklı, her biri çok değerli
ve kendine özel olan öğrencilerini
ortak bir hedefte hukukun güvencesi
ve himayesinde
mutlu, huzurlu ve
adil bir toplumun
adaletini korumak
ve yaşatmak
- hedefinde
buluşturacağını
söyledi.

İŞLETME

Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
bölümü tarafından düzenlenen “Çeviride Şiir” yarışması, şiiri ve
çeviriyi seven tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktı. Bölüm
fark etmeksizin Türkiye’deki tüm lisans öğrencilerinin başvurusunu
kabul eden yarışmanın katılım tarihi 17 Mayıs 2021’de bitti. Bu zorlu
süreçte yarışmacılar, Dylan Thomas’ın “Do Not Go Gentle into That
Good Night” ve Robert Frost’un “The Road Not Taken” şiirlerini çevirmeye çalıştılar. Çeviride Şiir yarışması, birinciye e-Reader, ikinciye scooter, üçüncüye harici disk, dördüncüye bluetooth hoparlör,
beşinciye ise kulak üstü kulaklık hediye edecek.
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Ödüller her şiir kategorisinde verilecek olup çevirisi
yapılacak şiirler ise Dylan
Thomas - Do Not Go Gentle
into That Good Night ve
Robert Frost - The Road Not
Taken olarak belirlendi.

Sürekli eğitim merkezleri, tüm dünyada öğrenmenin sadece belirli
bir süre aralığında gerçekleşen sınırlı bir etkinlik olmadığı ve yaşam
boyu devam ettiği düşüncesiyle bilgiyi herkes için ulaşılabilir kılmanın
önemli alanları haline geliyor. Çağın getirdiği hızlı dönüşüm, insanları
bu dönüşüme ayak uydurmaya çağırıyor. Sürekli eğitim programları da,
kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile imzalanan
protokoller sayesinde her yaştan ve düzeyden insana sunduğu imkânlarla hem bireysel gelişimin hem de toplumsal düzeyde kalkınmanın yollarını açıyor. Bu anlamda yaşam boyu eğitim fırsatı sunan sürekli eğitim
merkezlerinin hem yüz yüze, hem de -çağın gerekliliği olan- uzaktan
eğitim sayesinde tüm dezavantajları minimize ederek demokratik bir
yaklaşımla toplumsal ilerlemeye katkı yaptığı da söylenebilir.
Bu perspektifle Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (SEM) de, 2020 yılında üniversitemiz Rektörlüğü
çatısı altında kuruldu. Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr.
Hakan Çağlar’ın yönetimini üstlendiği SEM’in eğitim serüveni, Nazlı
Çevik Azazi’nin Kadim Hikâye Anlatıcılığı eğitimi ile başladı. Farklı
yaştan ve meslekten insanların katıldığı bu eğitimde, teori ve uygulamalar eşliğinde hikâye anlatımının püf noktaları öğrenildi. Geçtiğimiz
günlerde ise Prof. Dr. Cem Harun Meydan, sosyal bilimlerde bir veri
analizi yöntemi olarak araştırmacılar açısından kritik bir önem arz eden
AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimini verdi. Bu eğitim, araştırmacıların karmaşık matematiksel işlemlere dayalı analizleri
herhangi bir uzman yardımına gerek kalmadan gerçekleştirebilmesini
sağlıyor.

Merkezimiz, bu süreçte özel sektörden farklı araştırma kuruluşları ile
protokollere imza attı. Novarge Bilişim Reklam ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
ile imzalanan uzaktan eğitim alt protokolü aracılığıyla katılımcılar ilgi
alanları doğrultusunda robotik kodlamadan, dış ticarete, aile danışmanlığından yaratıcı dramaya çok çeşitli alanlarda eğitim alıp, sertifika
edinebilmesini mümkün kılıyor. Angora Psikoloji ile imzalanan protokol
ile katılımcılar yaşam koçluğundan NLP eğitimine,
Türkiye’de ilk defa verilmeye başlanan VR terapi eğitiminden zihinsel
ve engelli bireyler ile çalışma eğitimine dek pek çok konuda eğitime
erişim şansı buluyor. Yine FQC Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi
ile kurulan işbirliği sayesinde Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri gerçekleştiriliyor. Profil Tanımlama ve Yalan Araştırma Derneği ile
yapılan işbirliği sayesinde katılımcılara farklı alanlarda profil tanımlama
ve yüz analizi yapabilme fırsatı veriyor. Önümüzdeki günlerde Film
Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Çağıl
Ömerbaş’ın koordinatörlüğünde Kısa Film Atölyesi’nin gerçekleştirilmesi planlıyoruz.
Bu yıl SEM bünyesinde ayrıca web tasarımı ve uygulama geliştirme,
film dili ve sinemada hikâye anlatımı, Yeşilçam sineması tür, üslup ve
endüstri, klasik Türk Müziği’nde şarkı yorumlama, sosyal bilimlerde
SPSS ile veri analizi, siber güvenlik, makale ve akademik yazım eğitimi,
sosyal medyada marka yönetimi, kalıcı öğrenme teknikleri gibi sanat
ve tasarımdan kişisel gelişime uzanan bir yelpazede pek çok eğitim
gerçekleştireceğiz.

Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileri, “Instagram’da İçerik Üretimi
ve Yönetimi” adlı seminerde buluştu. 13 Aralık 2020 tarihinde tüm
öğrencilerin ücretsiz katılımına açık olan seminerde sosyal medya
ile ilgili birçok yararlı bilgi paylaşıldı.
Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Dr. Serra SEZGİN önderliğinde düzenlenen seminer, COVID-19 tedbirleri nedeniyle online
olarak gerçekleştirildi. Sosyal Medya Uzmanı Sinem ÇELİK ve
Grafik Tasarımcı Serhat KARADEMİR de profesyonel deneyimlerini
ve bilgilerini öğrencilerle paylaşarak seminere katkı sağladı. Sohbet
havasının hâkim olduğu seminerde sosyal medyada içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Sosyal medya
içeriklerinde metin yazımında kullanılan dilin ve tasarımın öneminden bahsedildi. Seminer sonunda öğrencilerin soruları cevaplanıp akıllarındaki soru işaretleri giderildi.
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Musa
Göçmen’in
piyano
resitali
Ankara Bilim Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına 28 Aralık tarihinde HOŞGELDİN
RESİTALİ adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Başta Ankara Yeni
Mahalle Kaymakamı Selda DURAL, Ankara Bilim Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin KÖMÜRCÜ ve Rektör
Prof. Dr. Yavuz DEMİR olmak üzere resitale tüm akademik ve
idari personel katılım göstererek, cumhuriyetin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerini bir kez daha
dile getirdiler.
HOŞ GELDİN RESİTALİ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu
ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yavuz DEMİR, günün anlam ve önemini şiirsel bir anlatı
ile ifade ederek Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’ndan Ankara’ya
gelişine kadar cebinde taşıdığı Onbaşı Hafız Musa’ya ait olan mektubun
hikayesini katılımcılara anlatarak konuşmasını bitirdi. Rektör DEMİR’in
ardından kürsüyü Ankara Bilim Üniversitesi tarih okutmanı, Öğretim
Görevlisi Merve KONAK aldı. KONAK ise Millî Mücadele ruhunun tarihsel
olgularına değinerek Atatürk’ün Ankara’ya gelişi sonrası Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin ve başkent Ankara’nın cumhuriyetin kuruluşundan itibaren oynadığı
tarihsel misyonuna değindi. Daha sora resital kapsamında piyanoda Musa GÖÇMEN,
kemanda Ferda CENGİZ ve anlatıcı olarak İbrahim BİLDİR sahne alarak katılımcılara
günün anlam ve önemini müzik ve anlatı resitali ile dile getirdiler. Resital Ankara Yenimahalle
Kaymakamı Selda DURAL’ın resital ekibine plaket vermesi ile tamamlandı.

HABER

Ankara Bilim Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu WIE Komitesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde “Gelecekte Kadın” webinarı düzenledi.
“Gelecekte Kadın” başlıklı webinarda iş hayatında önemli başarılara imza atan Beril
Koparal Ergün, Ayça Topallı, Berrak Tanyeri’nin yanı sıra, Ankara Bilim Üniversitesi
akademisyenleri Dr. Serra Sezgin, Dr. Özlem Ersan ve Araştırma Görevlisi Cansu
Yılmaz konuklar arasındaydı.
“İş Hayatında Kadın Olmak” konusuna değinen NOTE Cosmetics Genel Müdürü Beril
Koparal, kariyeri, tavsiyeleri ve tecrübelerinden bahsederek dinleyicilerin sorularını
yanıtladı. İngiltere’de yaşayan Ayça Topallı ise “İngiltere’de Kadın Mühendislerin Durumu” konusuna değindi. Dünya çapında mühendislerin durumu hakkında bilimsel
bilgiler aktaran Topallı, kurucusu olduğu TOPALLI Al. Consultancy şirketinden bahsetti. “Geleceğe Kadın Dokunuşu” başlıklı konuşmasıyla Berrak Tanyeri de sektörde
kadın olmanın zorluklarından, hammadde satın alma işleminden, gelecekte kadınları sosyal alanda ve sektörde nelerin beklediğinden bahsetti.
Etkinliğin ikinci yarısında ise Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi
Serra Sezgin, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersan ve Film Tasarımı
ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Cansu Yılmaz, ekonominin geleceği olan
yaratıcı endüstrilerde kadınları nasıl bir geleceğin beklediği odağında “Yaratıcı
Endüstrilerde Kadın ve Emek” oturumunu gerçekleştirdiler.

Ankara Bilim
Üniversitesi’nde

Öğrenci
Toplulukları
Çeşitli
Etkinliklerde
Buluşturuyor.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Seminerleri
Özgün Çalışmalara
İlham Veriyor
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
başta Dekan Prof. Dr. Cem Harun Meydan olmak üzere, donanımlı kadrosuyla Eylül 2020’den günümüze fakülte seminerleriyle bilimsel çalışmaların paylaşılmasına destek oluyor.

Ankara Bilim Üniversitesi ulusal ve uluslararası öneme sahip günlere
sanatsal dokunuşlarıyla değer katmayı amaçlıyor. Önemli günleri
alışılmışın dışında, yaratıcı fikirler ile kutlamayı ve sanat ile buluşturmayı
hedefleyen Bilim Üniversitesi, 29 Ekim 2020’de, Cumhuriyet’in 97.
Yılı anısına “Karargâhın İnce Gülü” başlıklı kısa film çalışması ile
yıllar önce ulu önderimizin sorduğu ancak yanıtlanamamış “Ankara
Nasıl?” sorusunu cevaplamak üzere yola çıkmıştı. Halide Edip Adıvar’ın
anlatılarından beslenen ve üniversitenin akademik kadrosundan
oluşan komite tarafından üretilen çalışma, sosyal medya hesaplarından
yayınlanmıştı.
“İmgeler, Haller Ya Da Başka Şeyler”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Demir’in yazdığı ve Ankara Bilim Tiyatro Topluluğu
tarafından sergilenen “İmgeler, Haller Ya Da Başka Şeyler” tiyatro oyunu,
gerçekleştirilen etkinlikte dijital olarak seyirci ile buluştu.
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Söz konusu prodüksiyonlar ile önemli günleri alışılmışın dışında, yaratıcı
fikirler ile kutlamayı ve sanat ile buluşturmayı hedefleyen Ankara Bilim
Üniversitesi, bu anlamda başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir’in sanat ve
edebiyat alanındaki donanımı, akademik kadronun ve öğrencilerin ilgisi
ve katkısı ile gelişiyor.

Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını paylaşarak görüş alışverişinde bulundukları seminerler, yeni özgün çalışmaların yapılmasına ışık tutarak, bilimsel çalışmaların kümülatif bir şekilde
ilerlemesini amaçlıyor. Çok disiplinliliğin getirdiği farklı yaklaşımlar hem teorik hem de ampirik çalışmaların geliştirilmesine ve
yüksek nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır.
Bugüne kadar Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden “Eğitimde Motivasyon Artırma
Stratejileri” (Araş. Gör. Cihan Aydın),
“John Keats’in Isabella ya da Fesleğen
Saksısı Adlı Şiirinde Yas Süreci” (Dr.
Öğr. Üyesi. Azime Pekşen Yakar),
“Kadınlarda Madde Bağlılığı ve Psikososyal Müdahale ve Önleme” (Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Görgülü) gibi Türkçe seminerlerin yanısıra “The Bias-Variance
Trade Off” (Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu Gülöksüz), “A Genettian
Analysis to the Unfamiliar in James Joyce’s ‘Eveline’” (Araş. Gör.
Arzu Büşra Kumbaroğlu), “Organizational Safety Culture with
MapSaF Framework” (Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersan) konulu İngilizce seminerler de verilmiştir.
Yıl boyunca devam edecek seminerlerle öncelikli olarak ülkemize
ve bilim dünyasına nitelikli bilgiyle katkıda bulunmaya devam
etmek hedeflenmektedir. Özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaların
paylaşıldığı seminerler, üniversitemizin tüm öğretim üyelerine,
öğrencilerimize ve dışarıdan dinleyicilere açık olmakla birlikte
ayda iki kez Salı günleri saat 14.00’te gerçekleştirilmektedir.
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Murat Özdemir

Patipark’taki Minik
Dostlara Ziyaret
Pandemi Sürecinde Dijital
Dönüşümün Önemi

2019 yılının sonuna doğru başlayan ve 2020 yılında da küresel ölçekte tüm dünya yurttaşlarını tehdit eden COVID-19 virüsü sosyal ilişkilerden ekonomik ilişkilere kadar hayatlarımızı
köklü bir değişime uğrattı. Buna karşın COVID-19 küresel pandemi ekosisteminde yaşanan olağanüstü şartlara karşı teknolojik olanakların varlığı krizle mücadele yurttaşlara ve kurumlara önemli derecede kolaylıklar sağladı. Pandemi sürecinde kamusal iletişimin sağlıklı işleyebilmesi adına zamansal ve uzamsal olanın kontrolüne yönelik dijital araçların sunduğu
olanaklar hem yurttaşların pandemiye karşı daha bilinçli tavır sergilemesini kolaylaştırdı, hem de kamusal karar vericilerin daha isabetli mücadele yöntemleri geliştirmesini mümkün
kıldı. Bu bakımdan son yıllarda küresel iktisadi rekabet adına gelişmekte olan ülkelerin dijital dönüşüme yönelik çabası pandemi sürecinde iktisadi rekabetin ötesine geçmiş, kamusal/
ulusal sağlığın korunmasında dijital ağlar etkili ve verimli yönetimin temel aracına dönüşmüştür. Dijitalleşme sayesinde verilerin toplanması, tasnif edilmesi, sınıflandırılması ve ihtiyaçlara yönelik olarak analiz edilerek olası risk ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması adına kullanılabilir olabilmesi kamu sağlığına yönelik kararların daha isabetli uygulanmasına
katkı sağlamıştır. Örneğin, “Hayat Eve Sığar” uygulamasıyla yurttaşların pandemi sürecindeki hareketlerinin dijital verilere dönüştürülerek takip altına alınması, ulusal düzeyde yurttaş
hareketlerini bilinebilir hale getirerek virüsün yayılma alanlarının durumunu bilinebilir hale getirmiştir. Dolayısıyla pandemi (COVID-19) olgusuna karşı dijital sahaların geliştirilmesi,
doğru stratejilerin ve yaklaşımların istenilen hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırmakla beraber devlet tarafından kamu hizmetlerinin de daha verimli şekilde uygulanmasına da katkı sağlamaktadır.
İçinde bulunulan pandemi sürecinde kamu sağlığını korumaya yönelik dijital verilerin işlevsel boyutu, ulusal çapta dijital dönüşümün gerekliliğini ortaya koymuş, yaşanan krizin etkilerini en aza indirmede dijital ağlar sosyal ilişkilerin ve üretim süreçlerinin
teki durumunun belirsizliği nedeniyle eğitimden iktisadi alana, yeni
gelişme göstereceğinin işaretini vermiştir. Bu nedenle dijital
süreçte, devletlerin dijital olgunluk performansları ve
vadede ülkeler arası yeni dengeleri ortaya koyacaktır.
ilişkiler değil, üretim ilişkilerinin de yoğunluğu
ecektir. Bu bakımdan pandemi sonrası dijital
gelişmişlik belirleyici etken olarak karşımıza

devamlılığını kolaylaştırmıştır. Özellikle pandeminin yakın gelecekdünya düzeninin dijital alanlara doğru beklenmedik bir
alanlara doğru hızlı bir gelişmenin yaşandığı yeni
bu alanlara yönelik uyumlaşma çabaları kısa
Çünkü artık yakın gelecekte sadece sosyal
dijital alanlara yönelik kayma gösterçağda ülkeler arası rekabette, dijital
çıkacaktır. Dolayısıyla karar ver-

icilerin dijital alanların gelişmesine yönelik

güçlü ve planlı hamleleri, hangi

devletin uluslararası arenada ön plana

çıkacağını etkileyecektir. Öyle

ki, bir taraftan dijitalleşmenin bütün-

sel bir hareketle ele alınması

gerekmekte diğer taraftan ise dijital alana

yönelik yurttaş yetkinliğinin

sağlanması da zorunlu hale gelmektedir.

Bu nedenle yeni dengelerin or-

taya çıktığı küresel düzende, teknolojiye

hâkim yönetim akılsallığının

varlığı, bilginin kontrolünü ve yönetimini

mümkün kılan güçlü kurumsal

yapıları ortaya çıkaracaktır. Çünkü dijital

dönüşüm bilgiye erişimi ve pay-

laşımı kolaylaştırarak bilgiye ulaşmada daha

demokratik olanakları mümkün

kılmakta, böylece yurttaşlar arası bilgi geyatay toplumsallaşmaya olanak sağlamaktadır.
ekonomik göstergeleri ileriye taşıyan bir süreç
da daha eşitlikçi bir toplumsal sözleşmeyi olanaklı
sonrası eğitim, sağlık başta olmak üzere kamu hizmeti
lar eşitlikçi hizmet anlayışının uygulanmasını olanaklı kılmış,
nedenle önümüzde belirsiz bir süreç olarak duran pandemi olgusutalleşmiş kurumsal yapılarıyla hem de ekonomik yeni üretim biçimleriyle

diğini en aza indirerek sağlıklı ve
Dolayısıyla dijitalleşme bir taraftan
olarak düşünülürken, toplumsal alanda
kılabilmektedir. Özellikle pandemi süreci
alımında dijital teknolojilerin sunduğu imkânpandeminin olumsuz etkilerini hafifletmiştir. Bu

Ankara Bilim Üniversitesi önünden kalkan
servisimize dostlarımız için ayarladığımız
mamaları hep birlikte yükledik ve yola çıktık.
Kıymetli hocalarımız ve sevgili arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir yolculuğun ardından
Patipark’a geldik. Dostlarımız bizleri öylesi bir
heyecan ve sevgiyle karşıladı ki, o an görmeye, hissetmeye değer muazzam bir andı. Hep
birlikte servisimizden mamalarımızı indirdik,
sonrasında dostlarımızın yanına geçtik. O kadar
güzel bir anımız oldu ki, yanlarına gitmemizle
birlikte bütün dostlarımız koşarak üstümüze
atladı. Bizlerle o güzelim tertemiz duygularını;
sevgilerini, korkularını, özlemlerini ve hasretlerini paylaştılar. Bunları anlamak için sadece
bir dostumuzun gözünün içine bakmamız
yeterliydi. Bizler de tüm kalbimizle sevgimizi
paylaştık ve dostlarımızla birlikte çok keyifli
vakit geçirdik. Bununla birlikte gördük ki güzel
kalpli patili dostlarımızın mamaya ihtiyacı
olduğu kadar sevgiye, ilgiye de ihtiyacı var.
Bizler de bundan sonrası için dostlarımızdan
sevgimizi desteğimizi esirgememeyi kendimize
bir görev edindik.

na daha iyi uyum sağlayan ülkeler, kısa vadede hem dijiküresel alanda daha güçlü bir rekabet gücü elde edeceklerdir.

Küresel rekabet alanında varlığını sürdürmek ve geliştirmek isteyen şirketlerin zorunlu şekilde teknolojik dönüşümleri takip etmesi ve değişen koşullara göre kendi altyapılarını insan
kaynaklarını yeniden planlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde devlet yönetimi de, kamu hizmeti olarak planlayıcı ve teşvik edici yönüyle teknolojik dönüşümü takip etmeli ve uzun
vadeli stratejiler geliştirmelidir. Çünkü eğitim, turizm, ticaret, kamu yönetimi, sağlık gibi pek çok alanda dijital dönüşüm hizmet ve üretim maliyetlerini düşürmekle beraber, küresel çapta
iktisadi ve sosyal yapıyı tahrip eden pandemiye karşı da bir kalkan görevi görmektedir. Bu bakımdan -ister özel sektördeki dijital dönüşüm alanları olsun, isterse kamu hizmetlerini sunan
kurumsal yapıların dijitalleşmeye yönelik çabası olsun- dijitalleşme, yaşadığımız küresel olağanüstü durumda alt üst olan dengelerin daha da derinleşmesini önleyecek güce sahiptir.
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Ankara Bilim Üniversitesi öğrenci topluluklarından Sosyal Sorumluluk ve Duyarlılık Topluluğu, Gezi Gözlem Topluluğu ve Girişimcilik
ve İnovasyon Topluluğu olarak, 28 Ocak 2021
tarihinde Patipark Ankara’da minik dostlarımızı
ziyaret ettik.

Etkinliğimizi gerçekleştirirken bizi asıl motive eden olgu; herkes kendi hayat telaşına
kapılmışken, aslında bizleri bekleyen ve bize
ihtiyacı olan dostlarımızı unutmamamız gerektiğini anlamış olmamızdı. Patili dostlarımız
için ayıracağımız kısa bir süre bile onlar için
o kadar özeldi ki; sadece başlarını okşayıp ilgi
göstermek dostlarımıza güzel bir hayat enerjisi
katmaya yetiyordu.
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Verimlilik ve
Teknoloji Fuarı
Ankara Bilim Üniversitesi ve Türkiye Verimlilik
Vakfının katkılarıyla düzenlenen 3. Verimlilik ve
Teknoloji Fuarı Ankaralıların yoğun ilgisini gördü.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, üniversitemizin
ve Türkiye Verimlilik Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşti. Ankaralılar’ın yoğun
ilgisini gören fuara kamu kurumları ve özel kurumlar, eğitim kurumları
ve belediyeler de katıldı. Fuar, Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Demir’in açılış
konuşmasıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
da fuara konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş da fuarı ziyaret etti. Panellerle devam eden fuarın ana
teması verimlilik ve teknolojiydi; yapan zekanın, etkin bir hukuk sisteminin
verimlilikle olan ilişkisi ve geleceğin verimli çözümleri de konuşuldu.

Liseler Arası Verimlilik
Yarışmasında Heyecan
Devam Ediyor
Ana teması “verimlilik” olan yarışmanın amacı; Türkiye’de verimliliği
artırmak, verimlilik konusuna dikkat çekmek ve öğrencileri verimlilik konusunda düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik etmekti. Alt
başlıkları enerji verimliliği, sporda verimlilik, tarımda verimlilik,
verimlilik teknolojileri, iş gücü verimliliği ve eğitimde verimlilik olan
yarışmanın başvuru süresi 20 Haziran 2021 Pazar günü doldu.

Yarışmada verilecek ödüller
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Tasarım ve proje olmak üzere iki kategoride değerlendirilen adaylar,
yarışmanın sonucunu 2 Temmuz Cuma günü MEB izin ve onayı ile yüz yüze
yapılacak olan ödül töreninde öğrenecekler. Birinci olan öğrenci/grup 3.000
TL’lik ödüle kavuşacak. Ayrıca yarışmayı ikinci ve üçüncü olarak bitiren
öğrenciler/gruplar da sırasıyla 2.000 TL ve 1.000 TL ödül alacaklar.

