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“Bireyler ve üniversiteler 
birbirine tanıtım günlerinde 

yaklaşır, hayaller, umutlar ve 
beklentiler kesişir.”

Yeni bir oluşumun içinde olmanın getirdiği motivasyon 
ile birkaç aydır çalışmakta olduğum Ankara Bilim Üniver-
sitesi’nde buluştuğumuz çok değerli insanlar sayesinde 
erişebildiğim değerlerle ve derinlikte çalışıyorum. Meğer 
hayalleri olan ve geleceğe kendi bireyselliği çerçevesinde 
değil, “biz” olarak bakabilen insanların arasında olmak 
büyük bir şansmış.  Bu şansın ne olduğunu aktarabilmek 
için karşıtı olan şanssızlığı ifade edebilmek gerek:  Biz 
akademisyenlerin günümüz şartlarında ve başkentte ya 
da başka kentlerde yaşadığımız tecrübeler, hep önceden 
belirlenmiş sınırlar, bizi tanımadan bize biçilmiş alanlar 
ve yetkiler, daha önce karşılaşılmamış her şeyi lüzumsuz 
gören anlayışlar barındırdı. İçerik yalnızca bunlar değildi; 
elbette verimli çalışılan ortamlar ve iyi ekipler de vardı. 
Ancak, insan doğasının bir özelliği endişeyi sürdürmek ve 
en kötü olasılığa göre kendini hazır tutmak olduğu için 
de birçoğumuzun, çok da haklı olarak, “nasıl olsa kimse 
dinlemez” diye söylemediği, bir süre sonra da üretmekten 
ve hatta düşünmekten vaz geçtiği heyecan verici fikirler 
ve heveslerin arkasından yas bile tutamadığımız “çalışma 
hayatlarımız” oldu. En çok da başarının ölçütleri itti bizi 
bireyselliğe. Tek başına kocaman bir odada oturan kudretli 
birey hayalini dayattı hepimize.  Ama özlemini çektiğimiz 
bu muydu gerçekten? Gelecekte çekilecek diye bekle-
diğimiz o bireysel fotoğrafın gölgesinde, bu süreçlerde 
gerçekleştiremediğimiz potansiyellerimizin eksikliğini 
yası tutulamamış acı gibi sürekli hatırladığımız zamanlar 
yaşadık. Özlememiz gereken o fotoğrafken, biz aslında 
neleri özledik? Sağlam bir ekip olabilmeyi; “her şeyi en 
iyi şekilde yapan” dolayısıyla herkesin gıpta ile baktığı ve 
herkesi “geçen” bireysel insan değil, eksikleri ve yeterli-
likleri ile aynı hedefi aynı duyarlılıklarla çalıştığı yerdeki 
diğer insanlarla paylaşabilen kişi olabilmeyi; kendini 
şimdide, şu anda değerli ve yeterli hissetmeyi… Bireysel 
rekabetlerin değil, insanca verilen desteklerin yaşandığı 
zamanları özledik, çalışırken yaşamayı özledik. Yaptığını, 
gerçekleştirdiğini bağırarak söylemek zorunda kalmadan 
çalışmayı, sadece üretim motivasyonu için üretmeyi, sesi 
çok çıkanların yönlendirmediği, sabote etmediği çalışma 
ortamlarını özledik. Peki bu özlemlerle nasıl bu günlere 
gelebildik? Bizim gibiler aslında çoğunlukta olduğu için 
diye düşünüyorum ben, ama günün sonunda yine kim 
o fotoğrafa en yakın kişi; hep bu önemli oldu.  Başkent 
Ankara’da, Ankara Bilim Üniversitesi’nde yeni bir İç Mi-
marlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kurmanın sorumluluğu 
içinde günün ve geleceğin ihtiyacına yönelik bir vizyon 
kurmak için çalışırken hissettiğim, bu ezberin bozulma-
ya çalışıldığı bir ortamda olduğumdur. Birkaç aydır, bu 
en çok özlediğim ekip olabilme hayalini biraz da inana-
mayarak yaşadığım bir ortamda çalışma şansım var.  Ben 
bu şansı her konudaki fikrime değer veren, beni yaratıcı 
olmaya sevk eden, daima daha iyiyi ve daha güzeli yakal-
amak amacı ile bir rektör olarak yüklendiği sorumluluk-
larına ek, sürekli fikir ve söylem üreterek yaşatan Sayın 
Rektörüm Prof. Dr. Yavuz DEMİR hocama, her konuda 
ve süreçte paha biçilmez desteğini, tecrübe ve bilgisini, 
öngörüsünü, güvenini ve saygısını kuvvetle hissettiğim 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Haluk PAMİR hocama ve Anka-
ra Bilim Üniversitesi’nin aynı motivasyonla ve artan bir 
hevesle çalışan tüm bileşenlerine, akademik ve idari 
kadrosuna borçlu olduğumu biliyorum. Çalıştığımız yer 
yaşadığımız yerdir. Özgürce yaşamak, dayatılan değil, 
sevgi ve hevesle kurulan hayaller için çalışmak demek-
tir. Ben bu ortamın öğrencilerimize de yansıyacağından, 
onların yaratıcılıkları ve hayalleri ile kendi geleceklerini 
tasarlayan bireyler olarak buradan geçeceklerinden ve bu 
etkiyi paylaşarak çoğaltacaklarından eminim.  
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4-14 Ağustos 2020 
tarihleri arasında gerçekleşen Ankara Bilim 

Üniversitesi Tanıtım Günleri, öğrenciler ve ailelerini, 

Ankara’nın yeni üniversitesi ile buluşturdu. 10 gün boyunca devam 

eden tanıtım günlerinde, aday öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri bölüm-

ler ile ilgili bilgi almak, Ankara Bilim Üniversitesi ile tanışmak üzere üniversite 

kampüsünü ziyaret etme fırsatı buldular.

Pandemi nedeniyle ziyaretçilerin ve üniversite personelinin sağlığına yönelik ön-

lem almak amacıyla tanıtım stantları bahçeye taşındı. Açık havada, güvenli ve sosyal 

mesafeyi koruyacak biçimde düzenlenen alanlarda ziyaretçiler, bölüm stantlarında 

akademik ve sosyal olanaklar hakkında bilgilendirilmek üzere sırayla konuk edildi. 

Bu yıl açılan üç fakülte ve 10 bölümünün yanı sıra uluslararası düzeyde eğitim ola-

nakları sunan Hazırlık Okulu ile kurulan Ankara Bilim Üniversitesi, tanıtım günleri 

boyunca yaklaşık 750 ziyaretçi ağırladı. Öğrenciler ve aileleri, tercih etmek istedikleri 
bölümün öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme imkânı yakaladılar. Bu sayede hem il-
gilendikleri departman hem de eğitim-öğretim sürecine ilişkin de taylı bilgi edindil-
er.  Üniversite yerleşkesini merak eden, ancak ulaşım sağlayamayan ziyaretçiler için 
bir yandan servis hizmeti sağlanırken, diğer yandan da online olarak tüm bölümlere 
ait tanıtım videoları ve öğretim üyeleriyle canlı yayınlar gerçekleştirildi. Yönetim 
Bilişim Sistemleri alanında uzman olan ve aynı zamanda Ankara Bilim Üniversitesi 
Hazırlık Okulu Yöneticiliği ile Öğrenci Dekanlığı görevini sürdüren Öğretim Üyesi 
Dr. Pınar Ayyıldız, üniversiteler için tanıtım günlerinin neden önemli olduğunu şu 
şekilde aktardı: “Üniversite tanıtım günleri, bir yükseköğretim kurumunun felsef-
esini; kuruluş amacını, misyonunu ve vizyonunu insani bir boyut üzerinden, hedef 
kitlesi olan bireylerle direkt ya da dolaylı temas kurma olanağı sağlayarak ve çeşitli 
iletişim kanalları ile bu teması güçlendirerek büyük bir işlev görmektedir. Aynı dili 
konuşan bireyler ve üniversiteler, birbirine tercih ve tanıtım günlerinde yaklaşır, 
hayaller, umutlar ve beklentiler kesişir.”
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Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemal-
ettin Kömürcü, 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Afrika Ti-
caret ve Yatırım Sürdürebilirliğinin Geliştirilmesinin Önünün 
Açılması tematik konulu online toplantıya katıldı. Afrika ülke-
lerinden; Ruanda, Tunus ve Nijerya’nın yanı sıra Avrupa’dan 
İspanya, Macaristan ve Türkiye’den katılımcılar, Afrika Ülke-
lerinde dijital fırsatların geliştirilmesine yönelik işbirliği im-
kanlarını tartıştı.

Toplantının ilk gününde, ADJ-INNET Takım Liderinin açılış 
konuşmasının ardından, Afrika Dijital Liderlik konusu üze-
rinde farklı kurumlardan iştirak eden katılımcılar söz aldı. 
Cemalettin Kömürcü, Ankara Bilim Üniversitesinin vizyonu 
ile Afrika ülkelerinde dijital fırsatlarının geliştirilmesi için to-
plantıya iştirak eden Araştırma Merkezleri ve Enstitülerle kuru-
labilecek olası işbirliği inisiyatifleri hakkında bir sunum yaptı.

Avrupa Komisyonu Kıdemli Uzmanı Sayın Tunde Kallai’nin 
moderatörlüğünü yaptığı toplantının ikinci gününde, Daha 
Güvenli ve Daha Sürdürülebilir Afrika için Dijital Fırsatlar 
konusu tartışıldı. Sunumlar ve tartışmaların ardından, Ankara 
Bilim Üniversitesinin iki tematik konuda öğrenme yöntemiyle 
kurs başlatması konusunda ortak görüş benimsendi. Ankara 
Bilim koordinasyonunda Afrika Ülkeleri kurum ve kuruluşları 
CEO’ları, liderlerine yönelik başlatılacak kurslar; Dijital Koop-
eratif ve Dijital Liderlik başlıklarıyla gündeme alındı.

Panelistlerin ve katılımcıların soru ve cevaplarının ardından 
toplantı sona erdi.

Afrika için 

Dijital Fırsatlar, 
Ortaklıklar ve 

Bilgi Alışverişi 
Toplantısı

HABER

Pandemi süreciyle beraber klasik eğitim sistemi-
nin bir parçası haline gelen uzaktan eğitim, akıl-
lara şu soruyu getiriyor; klasik eğitim sisteminin 
yerini alabilir mi?  

Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hakan Çağlar, Pandemi süreciyle beraber klasik eğitim sisteminin 
bir parçası haline gelen uzaktan eğitimin, akıllara getirdiği ‘klasik eğitim 
sisteminin yerini alabilir mi’ sorusuyla ilgili olarak, “Uzaktan eğitim, klasik 
eğitimin yerini tamamen alacak bir çözüm değildir.  Bugün oluşan genel 
yaklaşım, her iki eğitimin de karma olarak kullanıldığı ideal bir çözümün 
bulunması yönündedir. Uzaktan eğitim yöntemlerinin amacı; klasik sınıf 
eğitime alternatif değil, aksine onun yükünü ve maliyetini azaltmaya yöne-
liktir” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. 
Yapay Zekâ Teknikleri Kullanılarak Kişiselleştirilmiş Eğitim Modeli
Uzaktan eğitimin tekdüzeliğini ortadan kaldırma amacı ile yapay zekâ 
tekniklerinin yararlanılması konusunda son yıllarda gerçekleşen gelişme-
lerle öğrencilerin öğrenim özellikleri, kabiliyetleri, kişisel akademik 
geçmişinin yapay zekâ algoritmaları ile belirlendiğinin altını çizen Doç. Dr. 
Çağlar, kişiye özgü eğitim modelinin oluşturacak yazılımların geliştirilmesi 
ve uygulanması ile eğitim seviyesinin yükseldiğini ve üniversitelerde ders 
bırakma oranlarının düştüğünü ifade etti. 
Bir Milyon Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi
Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak 
isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında geliştirilen 
“1 Milyon İstihdam” uygulaması ile sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük 
oranda cevap verilmesi beklendiğini belirten Çağlar, “Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu bilişim uzmanlarının yetiştirilmesinde, kişiselleştirilmiş uzaktan 
eğitimden yararlanılması konusunda bir model oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar, Ankara Bilim Üniversitesi’nde yoğun olarak sürdürülmektedir. 
Ayrıca bir milyon bilişim uzmanı yetiştirilmesi projesine de verilecek katkı 
da değerlendirilmektedir” dedi.
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“Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, üniversitemizin 
kuruluş felsefesi, misyonu ve vizyonu bağlamında, dün-
ya vatandaşları yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş olan bir 
yapıdadır. Bu anlamda salt İngilizce dil bilgi ve becerilerinin 
hakkıyla edinilmesine değil, bütünsel bir anlayışla öğrencilerin 
her yönden gelişimlerine odaklanan bir eğitim öğretim süreci 
sunulmaktadır. 21. yüzyıl becerilerinin kazanılması, yaşam 
boyu öğrenmenin benimsenmesi, eleştirel düşünmenin öğre-
nilmesi, akademik ve bilimsel bir anlayış ile bakış açısının inşa 
edilmesi gibi çıktılar da Hazırlık Okulu bünyesinde titizlikle ele 
alınmakta, değerlendirilmekte ve ilgili programlara dahil edil-
mektedir. Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, alanındaki 
son gelişmeleri takip etmekle kalmaz, öncü ve yenilikçi olanı 
kendine dahil eder, aynı zamanda çığır açan kuram ve uygula-
ma esaslı yapıların alana entegrasyonunda başat bir rol üstlenir. 
Bu doğrultuda çağın gereklerine de uygun biçimde, öğren-
cilerimiz özgüvenli, yazılı ve sözlü ifade gücü yüksek; rahat-
lıkla iletişim kurabilen, sosyal sorumluluk ve bilinç düzeyleri 
gelişmiş, yereli ve evrenseli özümsemiş bireyler olarak hem 
üniversite hayatına hem üniversite sonrasında onları bekleyen 
hayata tam manasıyla hazır olurlar.”

Ankara Bilim’denkara Bilim’de  
Geleceğe HazırlıkGeleceğe Hazırlık

Dünya vatandaşları yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş bir 

yapıda olan Ankara Bilim, bu yıl karşıladığı ilk öğren-

cilerini yereli ve evrenseli özümsemiş bireyler olarak 

yetiştirmeyi hedefliyor

Hazırlık Okulu Yöneticisi ve Öğrenci Dekanı Dr. Pınar 

Ayyıldız, öğrencilerine bütünsel bir anlayışla her yönden 

gelişimlerine odaklanan bir eğitim sunduklarını belirtti.

Bu yıl ilk öğrencilerini karşılayan Ankara Bilim Üniver-

sitesi’nde, pek çok öğrenci Hazırlık Okulu ile üniversite 

hayatına ilk adımlarını attı. 

Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu Yöneticisi ve 

Öğrenci Dekanı Dr. Pınar Ayyıldız, hazırlık öğrenimi 

süresince öğrencilerin edineceği yetkinlikleri ve okulun 

yaklaşımını şöyle ifade etti:
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Ankara Bilim Üniversitesi konferans salonunda 
18 Ağustos 2020’de düzenlenen etkinlik; Prof. 
Dr. Taner Altınok’un moderatörlüğünde, Dr. Öğr. 
Üyesi Serra Sezgin, yönetmen Kadri Beran Taşkın, 
BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin ve BluTV 
Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ’ın 
sunumlarıyla gerçekleşti. 
Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim 
Bölümü başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serra Sezgin, 
Türkiye’de son dönemlerde büyük ilgi gören Yeni 
Medya ve İletişim Bölümü hakkında gerçekleştirdiği 
sunum ile aday öğrencileri bilgilendirdi. 
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Ne Yapar?
Yeni Medya ve İletişim Bölümü dijital medya 
çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir 
yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren 
bir programdır. Artık, günümüzün medya profesy-
onellerinin geleneksel medya ortamları yanında, 
çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital 
görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında 
içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin 
olması beklenmektedir. Yeni Medya ve İletişim 
Bölümü’nün amacı, yeni medya ortamlarının 
yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşüm-
ler, yeni medya ortamları için yapılan hukuki 
düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında 
bilgi ve fikir sahibi olan, çevrimiçi halkla ilişkiler 
ve reklamcılık, internet gazeteciliği, dijital sanat 
gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, 
kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik 
diline hâkim yaratıcı yeni medya profesyonelleri 
yetiştirmektir. Bu bağlamda yaptığı sunum ile Dr. 
Öğr. Üyesi Serra Sezgin “Yeni Medya, Yeni Deney-
imler ve Yeni Sorular” konusunda şunları ifade etti: 
“Dijital medya, sanal uzam, enformasyon teknolo-
jileri, bilgisayar dolayımlı iletişim gibi kavramları 
aslında sık sık duyuyoruz. Yeni medya da bunları 
birleştiren ve kapsayan bir kavram. Her bir yeni 
medya teknolojik olarak bir öncekine göre yenidir. 
Öyleyse bu ayrımı nasıl yapacağız? Yani yeni olan 
tam olarak nedir dediğimizde baktığımız şeyin 
sadece araçsal değil, iletişim sürecinde ve o aracın 
kullanım pratiğinde yeniliği beraberinde getirdiğini 
görüyoruz. Bu bakımdan yeni medyayı ele alırken, 
tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal 
koşullar ve ilişkilenmeler bağlamında ele almalıyız. 
Kısacası yeni medya, yeni teknolojiden yeni çıkan 
teknolojik araçtan ibaret değil… Yeni medyayla 
beraber yeni sorular da meydana geliyor. Gündelik 
yaşam pratiklerimiz içerisinde dijital platformlar 
neyi ifade ediyor? Zaman ve mekân ilişkimize, 
deneyimlerimize nasıl eklemleniyor? Bu bağlamda 
sorulacak sorulara öznel cevaplar bulabileceğimiz 
ve önemli olanın da bu soruları çoğaltabileceğimiz 
olduğunu düşünüyorum. Benliğin sunumu, özne 
nasıl oluşuyor yeni medyayla beraber? Ne tür 
olanaklar söz konusu olmaya başlıyor? Yeni medya 
okuryazarlığını nasıl arttırabiliriz? Çünkü erişim 
kolaylaştıkça bir taraftan da bilgiyi bir şekil-
de elemeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yanlış ve 

çarpıtılmış enformasyonun yeni medyadaki bolluğu 
bu okuryazarlığı zorunlu kılıyor. Dijital yayıncılık 
platformları bağlamında da düşündüğümüzde bu 
platformlara erişim daha uygun hale nasıl getir-
ilebilir? Dijital uçurum meselesi nasıl kapanabil-
ir? Bunlar gibi yeni sorular sorarak da bu alanda 
ilerleyebileceğimizi düşünüyorum.”
BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin
Önemli bir yapım şirketi olarak ön plana çıkan 
BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, hızlı bir 
dijitalleşmenin yaşandığı günümüzde bu alanlara 
yönelik milli politikaların geliştirilmesi gerektiğini 
dile getirdi ve şunları kaydetti: “Dijitalleşmenin

 dinamiğini son 50 yılda şiddetlendiren teknolo-
jilerin bireyselleşmesi ve her evde kullanılabilir 
hale gelmesiyle meydana geldi. Şimdi biz buna 
nasıl uyum sağlayabiliriz? Dijital platformların 
dönüşümünü içerik üreticisi olarak bizler nasıl ayak 
uyduracağız? Bu dönüşümlerle beraber patent, telif 
hakkı gibi durumlar da sorunsal olarak karşımıza 
çıkıyor. Dolayısıyla içerik üreticisi olan bizler bu 
durumlarda telif hakları mevzusunda bazen mağ-
dur olabiliyoruz… Bu sorunsal çözülmezse uzun 
vadede sürdürülebilir görünmemekte. Çünkü asıl 
olan içerik üretimidir. İyi ya da kötü elinizde bir 
hikâye varsa muhtemelen yayınlayabileceğiz dijital 
platform mecraları artacaktır. Nerede yayınlaya-
cağınız muhakkak önemlidir ama asıl önemli olan 
hikayenizin kalitesidir. Dolayısıyla BluTV gibi yerli 
yayıncılara ihtiyacımız olacak ve onları aslında milli 
bir politika olarak da desteklemek gerekecek.”
BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ
Yeni Medya ve Dijital Platformlar Webinarı’na 
çevrimiçi olarak katılan BluTV kurucusu ve CEO’su 
Aydın Doğan Yalçındağ ise şöyle konuştu: “Bu 
değişim 20 yıl önce internetin yaygınlaşmasıyla 
başladı. Gazetecilik etkilendi, reklamlar internet 
sitelerine kaydı, haberler bu platformda takip 
edilmeye başlandı. Yeni nesil televizyonlardan da 
bu alana kaymaya başladı. Bu dünyada çok köklü 
medya şirketlerin satılmasına kadar vardı. Dev 

şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Biz 
de BluTV olarak yerli bir alternatif olma yolundayız. 
Yurtdışında da büyük izleyici kitlemiz var. Bu da 
son zamanlarda Türk dizilerinin çok izlenmesinden 
kaynaklandı.”
Yönetmen Kadri Beran Taşkın
Bir internet dizisi olarak çektikleri “Sıfır Bir Adana” 
yapımıyla kısa sürede ülke çapında üne kavuşan yö-
netmen Kadri Beran Taşkın, yaptığı sunum ile Sıfır 
Bir Adana’nın macerasını anlattı. Dijital dünyanın 
yeni hikâye anlatma biçimlerine olanak tanıması 
sayesinde dizi ve sinema alanında yeni bir anlayış 
geliştirdiklerini dile getiren Taşkın, yaşadıkları 
başarının hikayesini şöyle dile getirdi:   “Kendi 
imkanlarımızla bir şeyler çekmeye çalışıyorduk. 
Kazandığımız paralarla aldığımız ekipmanlar ile 
amatör düzeyde klipler, filmler çekip bir yerlerde 
sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Sonra Adana’da 
geçen ‘suç hikayesi’ yapma fikri oluştu. Dünyada 
bunun örnekleri var, neden bunu yapmıyoruz diye 
düşündük. 6 sene boyunca bu doğrultuda yazdık, 
çizdik. Sonra bize güvenen, fikirlerimizi destekley-
enler oldu. Aslında biz riski içeriğin kendisinde al-
dık. Yaklaşık 14-15 kişilik amatör bir ekiple bir hafta 
kadar bir sürede ilk bölümümüzü çektik. Çok kısa 
sürede İstanbul’dan yapım şirketleri bizi aramaya 
başladı ama hiçbiriyle anlaşmaya sıcak bakmadık 
açıkçası. İlk sezonu bu şekilde alnımızın akıyla 
bitirdik. Sonra İstanbul’dan bir yapım şirketinden 
ekipman ve kurgu desteği aldık ve ikinci sezonu-
muzu çektik. Üçüncü sezonu da BluTV ile anlaştık 
ve o sezonu da alnımızın akıyla atlattık. Sonra 
diğer sezonları yaptık BluTV’de. İnsanlar da bizi 
yalnız bırakmadı ve bizden sonra benzer bir takım 
televizyon dizileri, internet dizileri, bizim ekipten 
ayrılan birtakım oyunculara başka dizilerde teklifler 
ortaya çıktı. Bence biz bu sektöre bir dokunuş 
yaptık ve onun da etkili olduğunu düşünüyorum.” 

HABER

Dijital 
Platformlar
ve Yeni Medya
Webinarı Bize
Neler Söyledi?

Dünya nereye gidiyor? Küresel 
boyutta toplumsal ilişkilerden 

üretim ilişkilerine değin her geçen 
gün yaygınlaşan ve gelişen dijital 
dünyada biz neye dönüşüyoruz? 
Yeni deneyimler, kimliklenme ve 

tüketim pratiklerimiz nasıl değişi-
yor? Bizi nasıl bir gelecek bekli-
yor? Ekonomi, siyaset, kültür bu 

çember içinde nasıl şekilleniyor? Bu 
kapsamlı soruların yanıtları Ankara 
Bilim Üniversitesi’nde gerçekleşen 
Dijital Platformlar ve Yeni Medya 

Webinarı’nda masaya yatırıldı. 
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YAPAY ZEKA 
VE GİRİŞİMCİLİK

Ankara Bilim 
Üniversitesi’nin 

İlk Webinarı

Ankara Bilim Üniversitesi’nin ilk webina-

rı, 26 Temmuz 2020 tarihinde Dr. R. Erdem 

Erkul, Murat Öztürk ve Doç. Dr. Hakan 

Çağlar’ın katılımı ve Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Taner Altunok’un moder-

atörlüğünde gerçekleştirildi.

Ankara Bilim Üniversitesi’nin ilk Danışma Kurulu Toplantısı, 
15 Ekim2020’de Türkiye ve yurtdışından iş dünyasının başarılı 
isimleri ve deneyimli akademisyenlerin katılımıyla Zoom üze-
rinden online olarak gerçekleştirildi. Ankara Bilim Üniversitesi 
Danışma Kurulu Üyeleri; yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan, 
Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu, LİMAK Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ebru Özdemir, BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, 
Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Clare Morgan, Londra 
Üniversitesi’nden Dr. Simon O’Meara, Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Recep Erdem Erkul, BKM Mutfak Genel 
Müdürü Ferhat Bilgin ve ALMA College’dan Prof. Dr. Robert 
Vivian Michigan katılımcılar arasında yer aldılar. Ankara Bilim 
Üniversitesi’nin açıldığı tarihten bugüne kadar tüm süreçlerin 
ele alındığı toplantıda, üniversitenin geleceği, geleceğe dair hedef 
ve stratejileri üzerine görüşüldü. Aynı zamanda Ankara Bilim 
Üniversitesi’nin vizyonu, gelişimi ve uluslararasılaşma stratejileri 
noktasında özetlenebilecek temalar da toplantının odak noktasını 
oluşturdu. 

Ankara Bilim Danışma Kurulunun ilk toplantısında, üniversitenin 
vizyonu, gelişimi ve uluslararasılaşma stratejileri masaya yatırıldı

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından 
canlı yayın ile izleyicilerde buluşan webinarın açılış konuşmasında 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir, yeni bir dil kurmanın ve dinamizmin 
önemini vurguladı. Felsefesinin teknoloji, tolerans ve yeteneğin 
oluşturduğu “Story-based University” modelini açıkladı. Carlo Col-
lodi’nin Pinokyo kitabına ve Steven Spielberg’in Yapay Zekâ filmine 
değinerek, panelistlere “Yapay zekanın Mavi Peri’si kim?” sorusunu 
yöneltti.
Yıkıcı Hayallerle Geleceği Tasarlamak
Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, 
“Yıkıcı Hayallerle Geleceği Tasarlamak” konulu söyleşisinde insan-
ların yaratıcı fikirlerle hayallerini gerçekleştirme konusunda tari-
himizde denizin üzerinde inşa edilen Kılıçali Paşa Camisi ve savaş 
topunun dik çevrilerek yapılan Beyazıt Kulesini de örnekleyerek, 
girişimcilik dünyasında veri alanına çok büyük ilgi göstermemiz 
ve veri tüketicisi olmamamız gerektiğini belirtti. Yapay zekanın iş 
alanında yaratacağı dönüşümlere odaklanmak gerektiğini vurgu-
layan Erkul, Dijital ekonomide istediğimiz düzeye gelebilmek için 
de iş birliğinin şart olduğunu söyledi.
Dünden Bugüne Yapay Zekâ
Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hakan Çağlar, yapay zekâ konusundaki gelişmeler 
hakkında bilgi verdi. Önemli aşamalar olarak, 1997’de Deep Blue 
adlı bilgisayarın Dünya Satranç Şampiyonu Kasparov’u yenmesi, 
Jeopardy Amerika bilgi yarışmasında IBM bilgisayarının iki şampi-
yonu açık farkla yenmesi, sürücüsüz arabalar, robotlar ve drone’ları 
sıraladı. 2016’da stratejik bir oyun olan Go’da, bilgisayarın dünya 
şampiyonunu yenmesi, bilgisayarın kendi kendine öğrenip iyi 
sonuçlar verebildiğinin bir göstergesi olarak sunuldu. Aynı zamanda 
Web 3.0 Semantic Web’e geçişle yapay zekanın hastalık tanılarında, 
gazete ve televizyonlarda kişiselleştirme yapılabilmesinde ve online 
eğitim modellerinde kullanılmasını vurguladı. 
Adım Adım Start-up ve Girişimcilik
Startup Community Başkanı Murat Öztürk ise start-up adımlarını 
hayal kurmak, fikre dönüştürmek, ekip oluşturmak, finans kaynağı 
bulmak ve uygulama gerçekleştirmek olarak sıraladı. Girişimcilik 
camiasında önemli bir isim olan Steve Blank’ın tanımıyla start-
up’ın, “tekrarlanabilir ve hızlı büyüme potansiyeli olan bir iş için 
bir araya gelmiş bir organizasyon” olduğunu belirtti.  Veri maden-
ciliği, büyük veri, yapay zekayla geleceği konuşurken, düşünebilen 
makineler, üç boyutlu yazıcılar ve endüstri 5.0’a değinen Öztürk, 
sosyal sorumluluğun hiçbir zaman bu gelişmelerden ayrı düşünüle-
meyeceğini belirtti. Doğanın test edilmiş kalıp ve stratejilerini taklit 
ederek, insan yapımı çözümler arayan bir yaklaşım olan “biyomim-
ikri” bu konuşmada büyük bir yer aldı. Örnek olarak, Hazerfan Ah-
met Çelebi’nin kuşlara bakarak uçmayı denemesini ve Japonya’nın 
“mermi treni”nin ses sorununun Yalıçapkını kuşunun gagasının 
modellenmesiyle çözülmesi gösterildi. 

“Salgında Dalgın Olmamak: Üniversite Eğitiminin Yeni 
Kodları” başlıklı çalıştayda üniversitenin akademik ve idari 
personeli, pandemi sürecinin üniversite eğitimine getirdiği 
yeni bakış açısını kendi alanları çerçevesinde ele aldılar.  İki 
gün süren ve 14 oturumda düzenlenen çalıştayda, üniver-
site eğitiminin yeni kodları üzerine hem eğitimcilerin 
hem öğrencilerin faydalanacağı kapsamlı içerikler yer aldı. 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir, “Geleceğin Aklını Kurmak” 
başlıklı konuşmasında çalıştayın, salgında günü değil, 
geleceği kurgulamanın beklentisiyle yapıldığını belirtti. 
“Rakamlarla Üniversitemiz” başlığıyla yaptığı konuşmasın-
da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok, üniversitenin 
kurulduğu günden bu yana, yapılan çalışmalar hakkında 
detaylı bilgi verdi. Çalıştayın, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Harun Meydan tarafından 
yönetilen “Üniversite Eğitimi Sırasında Disiplinlerarasılık” 
konulu kısmında, pandemi sürecinin eğitim ve öğretim 
faaliyetleri alanında getirdiği fırsatlar ve tehditler ortaya 
konarak, süreç içerisinde geliştirilmesi gereken yönler 
fikir alışverişi yoluyla açığa çıkarıldı. 2.günde ise; “Eğit-
imin Değişen Yüzü”, “Pandemi Sırasında Film Eğitimi 
ve Üretimi”, “Çevrimiçi Öğretim ve İletişim”, “Pandemi 
Sonrası Akademik Eğitim”, “Eğitimde Uzaktan Farkındalık 
ve Teknolojik Yakınsama”, “Salgında Dalgın Olmamak: İşte 
Bütün Mesele Bu” ve “Yeni Normalde Eğitim ve Öğretim” 
başlıklı konuşmalarda uzaktan eğitim sürecinde birey-
ler ve kurumlar olarak orta ve uzun vadede sürecin nasıl 
tasarlanması gerektiğine dair önemli fikirler ve görüşler 
tartışıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi 
personeli, salgın süresinde 
üniversite eğitimini 
öğrenciler için nasıl 
iyileştirilebileceğini tartışmak 
üzere 21-22 Eylül 2020 
tarihleri arasında bir 
araya geldi. 



Avrupa Yakası’yla başlayıp Vavien’le katmerlenen Binnur Kaya 
sevgimden dolayı, kendisinin ne zaman kendisinin bir diziye/
filme başladığını duysam, fragman beni çekti mi çekmedi mi 
filtresinden geçirmeden izlemek için çabalarım. Kırmızı Oda’yı 
duyduğumda da böyle oldu; “Aaa yeni diziye mi başlıyormuş? Aaa 
hem de psikoterapist rolünde mi? Gerçek hayattan mı? Ha, Gül-
seren Budayıcıoğlu’nun kitabından mı? Olsun, izleriz.” şeklinde 
başladım bu diziye. Hem mesleğimden ötürü hem de uyarlanan 
kitaptan ötürü olsa gerek, bu tarz “terapi, psikoterapist” odaklı 
dizilere karşı biraz temkinli oluyorum. Çünkü genelde oldukça 
yanlış bir imaj çizip kamuoyunda hiç yoktan olumsuz ya da yanlış 
bilgilerle dolu bir yığın yargı oluşturuyor; halihazırda zaten yok-
muş gibi. Psikologların sessiz ve sadece “hı hı” diyerek onay veren 
bir meslek grubu olmasıyla başlayan (Bknz: Çocuklar Duymasın, 
en azından benim yaşım bu kadarıyla başladığını hatırlamaya 
yetiyor) ve daha yakın geçmiş olarak psikoterapistlerin saplantılı 
birer hallerini yansıtan (Bknz: Fi dizisi) dizilerle devam eden bir 
süreçten bahsediyorum. Elbette tam burada “kurgu bunlar Beyza” 
dediğinizi duyup şunu eklemek isterim; mesleğimin gerektirdiği 
etik hassasiyetten dolayı ister istemez bu konuda biraz eleştirel 
bir bakış açım var.  Öncelikle bir izleyici olarak, bu denli “kalıp” 
cümlelerin geçtiği diyaloglar, dizinin/filmin içine girmem konu-
sunda beni hep zorluyor. Yani şu, çok popüler olup günlerce so-
syal medyada değişik varyasyonları yapılan “Ne kadar da çok acı 
biriktirmişsin içinde…” ya da “Beni neredeyse ağlatacaksınız…” 
gibi devam eden sözlerden bahsediyorum. Bunların yapaylığı bir 
yana, gelelim biraz mesleki yönden bakmaya. 

Nereden başlasam; terapi yapılan odadan bakalım mı önce? Ekold-
en ekole farklılık gösterse de terapi odası düzenlemeleri genel 
olarak ya iki koltukta ya da tek koltukta hafif birbirine dönük, ne 
çok yakın ne u  zak olacak şekilde karşılıklı bir oturma şeklinde 
olur. Fakat burada görüyoruz ki terapistimiz bir çalışma masası 
arkasında oturuyor. Diğer bir konu dizide sıklıkla gördüğümüz, 
terapistin danışanla terapideyken kafasından sürekli uzun anali-
zler yapması. Terapide sessizlik çok elzemdir fakat bu denli uzun 
analizler yapmak o anda ne kadar mümkündür? Sanıyorum bilgi 
ve sık danışan görmenin getirdiği tecrübeyle birlikte gelişen bir 
beceri bu ve ben henüz terapist olma yolunda, yolun ilk durak-
larında olduğum için böyle düşünüyor olabilirim. Ve asıl değin-
mek istediğim nokta; danışanların bir seans ya da en fazla iki se-
ans sonrası kendilerini kolayca açabilmeleri. Gerçek hayat böyle 
mi? Bir klinik psikolog hocam anlatmıştı, bazen 7-8 seans bu 
direnci kırmak için çalıştıklarını… Ya da zaman zaman terapistin 
kurduğu “Biz terapistler bize gelip hayatını bütün gerçekliğiyle 
paylaşan insanların en güvenilir dostu, sırdaşı oluruz zamanla.” 
şeklindeki sözleri. Sizin de aklınıza “Bir terapist neden danışanın 
dostu oluyor?” sorusu geliyor mu bilmiyorum ama benim aklımda 
deli sorular… Elbette kurgusal yönleri olsa da “gerçek yaşamdan 
uyarlama” dendiği için ve insanların bunu içselleştirip bu beklen-
tilerle terapiye başlama olasılıklarını düşündüğüm için kiminle 
Kırmızı Oda’dan bahsetsek, bunları dile getirme ihtiyacım baş 
gösteriyor. “Hiç mi güzel bir şey yok bu dizide yahu!” dedirttiysem 
şimdi de biraz iyi bulduğum taraflardan bahsedeyim; az önce de 
söylediğim gibi bu dizi, izleyicide terapiste başvurma fikrini can-
landırabilir ve hatta terapiste başvurma oranını da yükseltebilir. 
Buradaki güzel yön, insanların “yardım alma motivasyonlarını 
harekete geçirmesi”. Ama işte yukarda bahsettiğim gibi, dizideki 
beklentilerle gidip sonradan bir hayal kırıklığı yaşanması durumu 
da olası. Neyse, iyi yönlerden bahsediyordum değil mi? Hatır-
larsınız, bir psikiyatr da bu konuda olumsuz eleştiride bulun-
muştu ama o eleştiriye pek katılmayıp şunu söylüyorum; duyguyu 
anlayıp danışanın duygusuna eşlik etme, ona onu anladığını belli 
etmek de önemli ve elzem becerilerden biridir; tabii abartılı şekil-
de yapmamak şartıyla. 
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Zihnimizi açtığımız, duygularımızı paylaştığımız psikologlar ve 
psikiyatristlere belki de en savunmasız halimizi, en yumuşak 
karnımızı gösteriyoruz. Pek çok insan, bu savunmasızlık halin-
in yarattığı endişe nedeniyle, bir uzmandan psikolojik destek 
almaya sıcak bakmıyor olabilir. Günümüzde halen psikolojik 
yardım almak utanılacak veya endişe edilecek bir durum gibi 
algılanabiliyor. Fakat belki de mutlu ve sağlıklı bir hayatın sırrı, 
bu olumsuz ve yanlış algının, yersiz endişenin sadece bir adım 
ötesindedir, ne dersiniz? 

Psikologlar hakkında neler biliyoruz?
Psikologlarla ilgili hepimizin zihninde yer etmiş çeşitli 
görüntüler vardır. Bunlardan belki de en tipik olanı, terapi 
koltuğuna uzanan bir danışan ve elinde not defteri ile onu 
dinleyen, hatta çocukluğuna inen, bir terapist görüntüsüdür. 

Peki, gerçekten başka ne biliyoruz psikologlar hakkında? 
Psikologlar hakkında doğru bilinen yanlışlar!
İlk olarak bir ayrımdan söz etmek doğru olur, o da psikolog ve 
psikiyatrist arasındaki farklar. Psikiyatristler altı yıllık tıp eğit-
iminden sonra psikiyatri alanında uzmanlaşırken, psikologlar 
üniversitelerin farklı fakültelerinde yer alan psikoloji 
bölümünden mezun olurlar. Bununla birlikte bir diğer fark ise 
psikiyatristlerin ilaç yazma yetkisi varken psikologların ilaç yaz-
ma yetkisinin bulunmamasıdır. Gelelim terapi konusuna. Bir 
psikoloğun terapi yapabilmesi için, lisans mezuniyetinin olması 
yeterli değildir. Gerekli psikoterapi eğitimlerinin alınmasının 
yanı sıra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, 
terapi yapmanın temelini oluşturur. Söz konusu insan psikoloji-
si olunca, gerekli eğitimi almamış psikologların terapi yapması, 
birçok açıdan, danışan için ciddi zarara yol açabilir. 

Psikologlar nerelerde çalışabilir?
Biz psikologlar sadece terapi mi yapıyoruz, yoksa farklı alanlar-
da da çalışıyor muyuz? Aslında her ne kadar akla ilk gelen ter-
apist rolü olsa da psikologların farklı çalışma alanlarının içinde 
yer aldığını söylemek gerekir. Üniversitelerin psikoloji bölüm-
lerinde akademisyen olarak yoluna devam eden psikologlar 
olduğu gibi alanda çalışan meslektaşlarımız da vardır. Örneğin; 
hastanelerde hem poliklinik hem de servis bölümlerinde 
psikologlar görev almaktadır. Bunun yanı sıra huzur evlerinde, 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, çeşitli 
bakanlıkların bünyesinde de psikologlar çalışmaktadır.

Kaynağını insandan alan bir bölüm olan psikolojinin önemi 
nedir? 
Öncelikle bilinmelidir ki psikoloji bir anabilim dalıdır ve birçok 
farklı disiplinle ortak çalışmaların yürütülebileceği bir bölüm-
dür. Arkasında bilimin gücü olan psikolojinin çıktısının da 
insanlığa faydalı olması, dokunduğu hayatlarda gerek mikro 
gerekse makro düzeyde iyileştirici etkisinin olması yadsınamaz. 
Bu temelde düşününce, psikologlar olarak insanı merkeze 
koyan bir düşünce biçimine sahip olmanın hakkını vermenin 
önemi de zihnimizde her zaman yer etmelidir. 

Psikologlar 
hakkında doğru 
bilinen 
yanlışlardan, 
psikolojinin 
önemine kadar, 
toplumsal algıda 
fark
 yaratacak 
noktalarDr. Özlem Ersan
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Araştırmanın sorduğu soruları aktarabilir misiniz 
Bu projede uzmanlar ve uzman olmayanlar 
arasındaki bilim iletişimini şu sorular üzerinden 
araştırmayı planlıyoruz: Bilim iletişimi nedir? 
Beklenen İstanbul depremi hakkında üretilen bil-
imsel bilgi yazılı basında nasıl sunulmaktadır? Bil-
im insanlarının yaptıkları açıklamalar vatandaşlar 
tarafından nasıl yorumlanmaktadır? Bilim insanları 
medyada çıkan haberleri nasıl değerlendirmekte-
dirler? Uzmanlarla, uzman olmayanlar arasında 
ortak bir dilin kurulmasının yolları nedir?

Türkiye, depremler konusunda çok yara almış bir 
ülke. Geçmişe baktığımızda, Türkiye’nin deprem-
lerden nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz?
Deprem gerçeğinin toplumsal ve siyasal hayatta 
yer bulabilmesi 1999 yılında vuku bulan Marma-
ra depreminin yarattığı yıkım ile mümkün oldu. 
Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 
43.953 kişi yaralandı, 285.211 konut ve 42.902 
işyeri hasar gördü. Sonuç olarak yaklaşık 16 milyon 
insan depremden değişik şekillerde etkilendi 
(Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2019. 

Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu fay hattındaki 
bir sonraki kırılmanın Marmara Denizi’nin altında 
gerçekleşeceğinin ve özellikle İstanbul’un güney 
ilçelerinin büyük risk altında olduğunun altını 
çiziyorlar. Ancak İstanbul’da depremin tam olarak 
ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte olacağına 
dair ortak bir bilimsel bilgi yok. Beklenen İstanbul 
depremine dair bu muğlaklık, bilim insanlarının 
ve bilginin yetersizliğinden değil, herhangi bir 
depremi önceden bilmenin imkansızlığından 
kaynaklanıyor.  Bu projenin, araştırmanın sunacağı 
katkı ne yönde Proje beklenen İstanbul depremi 
hakkında üretilen bilimsel bilginin, bilim insanları 
ve vatandaşlar arasında nasıl tartışıldığı ve yorum-
landığı üzerinedir. Daha gerçekleşmemiş olan 
ancak büyük risk arz eden bir afetten korunmak ve 
hazırlıklı olmak için yapılan bilimsel çalışmaların 
ilk önce bilim insanları arasında nasıl tartışıldığı-
na, daha sonra bu bilginin gazeteciler tarafından 
nasıl haber haline getirildiğine ve son olarak da 
vatandaşlar tarafından nasıl yorumlandığı araştırıl-
maktadır. Böylece, İstanbul depremi hakkında 
üretilen bilimsel bilgi, yer bilimcilerin laboratu-
varlarından, yazılı basında sunuluşuna ve oradan 
vatandaşların yorumlamasına kadar takip edilerek 
analiz edilmektedir. 

Projenin süresi ve yöntemi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
22 ayda tamamlanması planlanan bu projede 
deprem konusunda araştırma yapan yer bilimcil-
er, deprem haberleri yapan gazeteciler ve İstan-

bul’un deprem riski taşıyan iki ilçesinde yaşayan 
vatandaşlarla derinlemesine mülakatlar yapılmak-
tadır. Bunlara ek olarak hem sadece vatandaşların 
katıldığı hem de bilim insanları ve vatandaşları bir 
araya getiren odak grup görüşmeleri gerçekleştir-
ilecektir. Ayrıca arşiv çalışması yapılarak, Ağustos 
1999 ile Ağustos 2019 yılları arasında yazılı basında 
depremle ilgili çıkan bilimsel haberler taranmakta 
ve bunların bilimsel bilgiyi nasıl yansıttığı haber 
analizi yapılarak incelenmektedir. 

Son olarak, bu projenin bilim ve toplum için 
taşıdığı öneme değinebilir misiniz?
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan birçok gelişme 
insan hayatını derinden değiştiriyor. Ancak halk 
ile bilim insanları arasındaki iletişimin güçlü 
olmaması bilimsel gelişmelerin etkisini azaltıyor. 
Avrupa Birliği’nin 2008 yılında yayımladığı bir 
rapor, bilimsel alanın halktan kopmasının ned-
enleri olarak bilim insanlarının halk ile iletişime 
istekli olmamasını, politikacıların bilim iletişimini 
desteklememesini ve bilim iletişiminde teknik 
bir dilin kullanılmasını göstermiştir. Bu raporda, 
halkın bilime ilgisizliği iletişim sorunlarının arasın-
da en son sırada yer almaktadır. Bir başka deyişle, 
uzman olmayanların bilimsel olana kayıtsızlığından 
ziyade bilim dünyası ile halk arasında etkili bir 
diyaloğun kurulamamış olması iki grup arasındaki 
temassızlığın en büyük nedenlerinden biridir. İşte 
bu proje, hem akademik anlamda Türkiye’de bilim 
çalışmalarına katkıda bulunmayı, hem de toplum 
ile bilimsel topluluklar arasındaki iletişimin daha 
sağlıklı kurulmasını amaçlamaktadır. 

Bilim İnsanları ve Vatandaşlar Arasında 

Bilim İletişimi: Beklenen İstanbul Depremi 
Üzerine Bir Araştırma

T
UBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen ‘Bilim İnsanları ve Vatandaşlar arasında Bilim 
İletişimi: Beklenen İstanbul Depremi Üzerine Bir Araştırma’ isimli çalışması hakkında Doç. Dr. 
Ebru Kayaalp Jurich ile konuştuk. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Jurich, Anad-
olu coğrafyasının jeolojik anlamda geç bir safhada oluşması sebebiyle bugünkü Türkiye toprak-
larının %42’sinin birinci dereceden deprem kuşağı üzerinde olduğunun da altını çizdi.  

Doç. Dr. Ebru Kayaalp Jurich
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A
nkara Bilim size sahip ol-
makla çok şanslı… Şansınızı 
kıskandım. Niye olduğunu 
soracak mısınız? Ne fizikî 
ne de sosyal şartlarınız değil 
elbet… Peki neden sizin yer-
inizde olmak istemiş olabil-
irim? Var mı fikri olan? Yok, 
hayır bildiğiniz sebeplerden 
değil! Yazının başlığında 

saklı belki de cevap… Ne dersiniz olabilir mi?
Stefan Zweig’ın bir kitabı var: Yıldızın Parladığı Anlar, 
okudunuz mu? Duymuşsunuzdur! Talih döner, Zaman 
gelir, Bir nesil diğerine göre daha dikkatli ve kıymetli bir 
ana rast gelir…
Siz öylesiniz! Talih sizi çok anlamlı bir kıyıya bıraktı. Yer-
inizde olmak isteyişim bundandır…
Hâlâ bulamadınız mı? Hikâyeniz olmalı dedim ya! İşte 
burada şanslısınız, Burada sizi kıskanırım… Zira siz, Cum-
huriyet’in 2. yüzyılının ilk mezunları olacaksınız!
Azim ve kararı ile top yekûn bir mücadeleye giren ve onu 
kurduğu cumhuriyetle taçlandıran bir milletin hikâye-
sinin en anlamlı tarihinde buluşacak olmanızdır sizin 
hikâyeniz…
Yerinizde olmak isteyişimin arkasında bu vardır…
Sizler Ankara Bilim Üniversitesi’ndeki eğitiminizi
Cumhuriyetin 2. yüzyılının başlangıcında tamamlayacak 
tarihi anın kıymetli gençleri olacaksınız… İkinci yüzyılının 
parlayan yıldızları…
Hedef belirleyiciler...Yerinizde olmak isteyişim bundan-
dır…Yıldızın parladığı anları görebilen talihlilerden olabil-
mek…Hikâyeniz buradan başlasın isterseniz….
İyi güzel, Devraldığınız bir miras var da, Hikâye bununla 
olur mu?Ne lâzım hikâye için, Hikâye yaratabilmek için… 
Yıldızının parladığı anı ıskalamayan insanlar olmak için….
Uzun, sıkıcı tavsiyelerde bulunmayacağım… Biraz eğlenceli 
olsun söyleyeceklerim…Bir hikâyeniz olacaksa şu üç şeye 

sahip olmalısınız: Birincisi: Bir zamir bulun kendinize 
önce…. Bu da nedir demeyin,
Zamir de nereden çıktı? Ne demek zamir; yerine geçen, 
Kimin, neyin? Neyi ve kimi belirlemişseniz onun… Hangi 
zamirdir bu? Sen zamiri…Bir sen bulun kendinize…
Yerine geçsin o sen… Başından sonuna her şeyin. Neşet Er-
taş’ın türküsündeki gibi: evvelim sen oldun ahirim sensin
İnsan mı, Eşya mı, Değer mi, Kavram mı, Hayâl mi, Belki 
de kendinizdir o….
Gelin hepsini içine alan bu zamiri içerik olarak tek bir 
kelimeyle tanımlayalım: Tutku…Kısaca ve özce yerine 
geçsin tutkunuzun… O tutkudur ki toplumu heyecan içine 
sürükler….
‘Bağımsızlık benim karakterimdir, demek, Bir sen bul-
maktır….Tutkunun açılımlı halidir…
Fakat şunu asla unutmayın, toplum için başarının 
oluşması adına, tutku merhametle birlikte yürümelidir.
Ankara Bilim’de, biz serbest düşünceye değer veririz, 
fakat onu hemen bağlı sorumlulukla el ele düşünerek, 
gerçeklere değer veririz burada, fakat aynı zamanda pren-
sipleri ve bu ülkeyi kuran, bu kenti yaşatan insanları, bu 
fantastiği devam ettirenleri de kıymetli buluruz
Bir seniniz yoksa, bilin ki hikâyeniz olmayacaktır…Eğer 
varsa; Bir kahramanınız olacak böylece… Hikâye deyince 
hemencecik aklınıza gelir kahraman….Sen, dediğiniz nasıl 
bir kahraman acaba?
‘Kahraman, söz dinleyen, dürüst bir vatandaş, görevini 
uslu uslu yerine getiren bir kişi değildir. Kahramanlar ken-
di amaçlarını, kendi soylu ve doğal inatçılıklarını yazgıları 
yapan seyrek rastlanır insanlardır. Ancak kahramanlardır 
ki kendi yazgılarını benimseme yürekliliğini gösterirler…’
‘Nerede insanlar yazgısal yükümlülüklerini yerine get-
iriyor, doğalarının kendilerinden beklediği şeyi yapıyor, 
dolayısıyla yaptığını gönülden ve iyi yapıyorsa, orada dün-
yanın ileriye gittiği görülecektir…
Sen zamiri bu yürekliliğin imgesidir çeşitli şekillerde 
görünür yaşamınız boyunca…

Dünya ileride nasıl bir seyir izlerse izlesin, seni şifaya ka-
vuşturacak hekimi ve yardımcıyı, bir geleceği ve seni yeni 
atılımlara itecek gücü her zaman yalnızca kendi içinde bu-
lacaksın, senin o zavallı, kendisine hep kötü davranılmış, 
esnek, asla yok edilemeyecek ruhunda. Bu ruhta ne bil-
gi vardır ne bir yargı ne bir program. Yalnızca itici güce, 
yalnıza geleceğe, yalnızca duyguya açıktır kapısı. Büyük 
ermişler ve vaizler hep onun peşinden gitmiştir; kah-
ramanlar ve sabredenler onun peşinden gitmiş büyük 
komutanlar ve kaşifler büyük büyücüler ve sanatçılar, 
yürüdükleri yol günlük yaşamın içinde başlayıp mutlu 
yücelerde son bulan bütün kişiler peşinden gitmiştir.
Ya yoksa bir sen…. Hikâyenize geçmiş olsun!
 Bir hikâyeniz olacaksa ikinci sahip olmanız gereken şey: 
derinleşmek… Herkes yüzeydedir ve her şey de… Yüzeyde 
olmayan nedir? Merak eder misiniz? Yoksa yürür gider 
misiniz?
Derinlik, derinleşmek düşünceyle alakalıdır. Düşünmek 
için zaman ve derinleşmeye ihtiyaç vardır…. Unutmayın 
ki Tanrı’nın saltanatı dışarıda değil içinizdedir… Derin-
leşmek,
Yolculuğa sizin için çıkmak anlamına gelir… Duyularınız 
yetmez tatmin olmaya, Senleştirdiğiniz tutkunuz sizi ileri 
iter, Oğuz Kağan’ın çocuklarına işaret ettiği gibi:
Daha deniz daha müren… Dahaların tükenmediğine inan-
maktır derinleşmek…
Üçüncüsü hikayeniz için: kararlılık…Caymamak… 
Denenmemiş olandan korkmamak,
İnatlaşmak ve Devam etmek…
Axel ve amcası Profesör Lidenbrock, Arzın merkezine 
seyahat ederken, Yani, onlar için ‘sen’olanı bulduktan 
sonra; Derinleşme tutkusuyla, Kararlılıklarını şöyle ifade 
etmişlerdi;
‘Talih önümüze hangi yolu çıkarırsa çıkarsın, onu bık-
madan, usanmadan takip ediyor olacağız.’ Sen derinleşe-
bileceğin bir kararlılıkta mısın

Prof. Dr. Yavuz DEMİR / Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü 


