
HABERLER
Kimya Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adil 
Denizli, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyeliğine 
seçilmiştir. Hocamızı kutluyor, başarılarının devamını dili-
yoruz.

“Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi” gereğince verilen 
Hizmet, Bilim/Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri çer-
çevesinde, Fakültemiz Kimya Bölümü Anargonik Kimya 
Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Yavuz İmamoğlu, Prof.Dr.Çetin 
Bozkurt, Prof.Dr.Birgül Karan Doç.Dr.Bülent Düz, Dr.Solmaz 
Karabulut, Dr.Sevil Çetinkaya, Dr.Cemil Aydoğdu ve Okan 
Dereli’den oluşan araştırma grubu, 2005-2006 Akademik 
Yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle Grup Başarı 
Ödülü kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Kimya Bölümümüz lisans programında uygulanan ingilizce 
eğitim, 01/12/2006 tarihli Yükseköğretim Kurulu’nun 
toplantısında alınan kararla, kaldırılarak Türkçe eğitime 
dönüştürülmüştür.

Aktüerya Bilimleri Bölümümüz lisans programının 
ilk mezunları, mezuniyetlerini bölüm öğretim üye ve 
yardımcılarının da katılımıyla 6 Haziran 2007’de Divan 
Otel’de gerçekleştirilen mezuniyet balosu ile kutladılar.

23 Mayıs 2007 tarihinde, Antalya’da düzenlenen 
Uluslararası “5. İstatistik Kongresi” kapsamında, 
İstatistik bölüm başkanımız Prof.Dr. Süleyman Günay 
moderatörlüğünde “Türkiye’de İstatistik Eğitiminin 40 Yılı” 
konulu bir panel düzenlenmiştir.

Her yılın sonunda İstatistik Bölümüzde yapılan “İstatistik 
Bölümü Çalışan Memnuniyeti” anket değerlendirmesine 
göre, 2006-2007 akademik yılında bölümümüzde 
çalışmaktan memnun olma oranı %96 olarak 
bulunmuştur.

Matematik Bölümümüz öğretim üyeleri Prof.Dr. Abdullah 
Harmancı, Doç.Dr. Derya Keskin, Doç.Dr. A.Çiğdem Özcan 
ile Ankara Üniversitesi Matematik bölümü öğretim üyesi 
Prof.Dr. Sait Halıcıoğlu yönetiminde yayımlanan “Interna-
tional Electronic Journal of Algebra” dergisinin ilk sayısı 
Ocak 2007’ de basılmıştır. Ocak ve Temmuz aylarında ol-
mak üzere,yılda iki kez basılacak olan dergi için, 19 editor 
değerlendirme yapmaktadır. İletisim adresi: http://www.
ieja.net

Matematik Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. L.M. 
Brown ve Prof.Dr. Emin Özcağ 20 Haziran-16 Temmuz; Yrd.

FENHABER        
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ARASI HABER MEKTUBUDUR

SAYI: 05                TEMMUZ   2007  

Doç.Dr. Selma Özcağ’ da 21 Haziran-21 Temmuz tarihleri 
arasında , Makedonya’nın Üsküp şehrinde bulunan St 
Cyril and Methodius Üniversitesinde bilimsel araştırmalar 
yapacaklardır.

Matematik Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ad-
nan Tercan, American Mathematical Society’ nin 1940 dan 
beri yayınlamakta olduğu Mathematical Reviews (MR)’a 
eleştirmenlik (reviewer) yapmak üzere seçilmiştir.

Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vildan Adar, 12-
13 Mayıs 2007 tarihleri arasında TUBİTAK tarafından 
ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri 
yarışması‘nda kimya dalında final yarışma jürisi olarak  
görevlendirilmiştir.

Kimya Bölümümüz öğretim elemanlarından Dr. Tuğba 
Tüğsüz’ün, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi 
Başkanlığınca yürütülen “2219-Yurtdışı Doktora Sonrası 
Burs Programı” kapsamında verilen bursu kazanmış olması 
nedeniyle, İtalya’nın Lecce şehrinde Ulusal Nanoteknoloji 
Laboratuvarında araştırmalar yapmak üzere bu ülkeye 
gönderilecektir. 

Uluslararası öğrenci değerlendirme programı adı altında 
“PISA e-posta grubunda”, OECD’ye üye ülkelerindeki 
öğrencilerin ilköğretim bitiminde okuma, matematik ve 
fen bilimleri alanlarındaki temel becerilerini ölçmek için 
Kimya Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Vildan 
Adar görevlendirilmiştir. Bu konuyla ilgili Prof.Dr. Vildan 
Adar ile bağlantı kurabilirsiniz (vildan@hacettepe.edu.tr) .

Kimya Bölümümüz, Araştırma Görevlilerinden Berna 
Yıldız, 12 Mart-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Fransa 
büyükelçiliğinin üniversitelerarası işbirliği çerçevesinde 
vermiş olduğu destek kapsamında Fransa-Orsay Paris-
Sud 11 Üniversitesi’ne, Nükleer Fizik Enstitüsü Radyoki-
mya Grubunda doktora çalışmaları kapsamında Prof. Dr. 
Eric Simoni, Doç. Dr. Romuald Drot ve Doç. Dr. Ahmet 
Özgümüş’ün grubu ile bilimsel çalışmalar yapmak üzere 
gitmiştir. 

Kimya Bölümümüzün bodrum katında bulunan yer, eski 
Kafe-Kim, bilgisayar laboratuarı ve öğrenci çalışma salonu 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Öğrenci çalışma salo-
nunda, öğrencilerin rahat bir ortamda çalışmaları ve din-
lenebilmeleri için uygun düzenlemeler (oturma grupları, 
çalışma grupları, otomatik çay-kahve makinaları vb..gibi) 
yapılmaktadır.

Kimya Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Olgun Güven, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından 16-27 

AKTUERYA 
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
İLK MEZUNLARINI 
VERDİ

Aktüerya Bilimleri bölümümüz 
lisans programının ilk mezunları, 
mezuniyetlerini bölüm öğretim üye 
ve yardımcılarının da katılımıyla 
6 Haziran 2007’de Divan Otel’de 
gerçekleştirilen mezuniyet balosu 
ile kutladılar. Sıcak bir atmosferde 
geçen mezuniyet balosunda 
mezunlar geçen dört senenin 
acısını çıkartmak isterlercesine 
dans pistinde hocalarına nefes 
aldırtmadılar.

Fakültemizin Değerli Mensupları,

Bir akademik yılı daha bitirdik. Son aylarda 
üniversitemiz ve fakültemizde neler olduğuna 
baktığımızda akılda kalan birkaç şeyi özetle-
mek istiyorum.

21-23 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Üniver-
siteler Birliği heyeti, Kurumsal Değerlendirme 
Programı kapsamında üniversitemize ikinci ve 
son ziyaretini yaptı. Heyet, benim de aralarında 
bulunduğum bazı dekanlarla bir toplantı yaptı. 
Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler ile Müh-
endislik Fakültelerini ziyaret ettiler. Aldığımız 
duyumlara göre heyet, üniversitemiz hakkında 
son derece olumlu izlenimlerle ayrılmış. 
Raporlarını henüz göndermediler. Bu rapor 
gönderilince sanırım hepimiz bunu okumak 
şansına sahip olacağız.

30 Mayıs günü bazı Hollanda üniversitelerin-
den temsilciler ziyaret etti. Bölüm ve anabilim 
dalı başkanlarımız ile Erasmus Programı temsil-
cilerimizin katıldığı bir toplantıda kendilerine 
fakültemizi ve bölümlerimizi tanıtan kısa bir 
sunum yapıldı. Sunumu izleyen küçük ikram 
toplantısında ise hocalarımız bu temsilcilerle 
birebir görüşmeler yapma fırsatı buldu. Bu 
ziyaretin ve temasların ileride üniversitemiz 
ile Hollanda üniversiteleri arasında yararlı 
işbirlikleri yaratacağını umuyorum.

7 Haziran günü Fakültemizin Akademik Genel 
Kurul Toplantısını yaptık. Bu toplantıda bölüm 
başkanlarımız Performans Değerlendirme 
sunularını yaptılar. Biliyorsunuz, bu sunular 
Eylül ayının başından itibaren Rektörümüz 
ve yardımcılarının da izleyeceği daha geniş 
katılımlı bir toplantıda yeniden yapılacak. Bu 
bakımdan kendi aramızda yaptığımız sunular, 
eksiklerimizi görmemiz bakımından yararlı 
birer prova oldu.

19 Haziran günü tüm Fakülte mensupları Yeşil 
Vadide buluşup öğlen yemeği yedik. Bazı 
hocalarımız doymadıklarını dile getirdilerse de 
yine de hep birlikte olmak güzeldi.

27 Haziran günü Fakültemizin mezuniyet töre-
nini yaptık. Tören önemli bir aksilik olmaksızın 
başarıyla tamamlandı. Törene katılan öğretim 
üyelerimize ve düzenleme ekibinde görev ya-
pan bölüm temsilcilerimize bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 
Biz ve mezunlarımız, daha 
fazla öğretim üyemizin törene 
katılmasını arzu ederdik.

Yorucu bir akademik yılın 
sonunda fakültemizin tüm 
akademik ve idari person-
eline emekleri için teşekkür 
ediyorum. Sanırım hepimiz din-
lenmeyi hakettik. FenHaber’in 
yeni akademik yılın ilk sayısında 
buluşmak üzere hepinize iyi 
tatiller diliyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Aşkın Tümer



Haziran 2007 tarihleri arasında Riyad-Suudi Arabistan’da 
“Polimerlerin Radyasyon İşlemciliği” konusunda uzman 
olarak davet edilmiştir.

Kimya Bölümümüz öğretim elemanlarından Dr. Tuğba 
Tüğsüz 12/06/2007 tarihinde İtalya’nın Lecce şehrindeki 
ulusal nanoteknoloji laboratuvarında seminer vermek 
üzere davet edilmiştir.

Kimya Bölümümüz Fizikokimya Anabilim dalı Araştırma 
Görevlilerinden, Begüm Elmas doktorasını başarıyla 
tamamlayarak, bölümümüzdeki görevinden ayrılmıştır. 
Dr. Begüm Elmas’a bundan sonraki hayatında başarılarının 
devamını dileriz.

Kimya Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, 
Almanya - Hamburg Üniversitesi tarafından “Analitik Spe-
ktometri ve Türkiye’de Analitik Kimya Eğitimi” konularında, 
Alman Hükümeti Akademik Değişim Programı (DAAD) 
çerçevesinde Münih , Essen ve Dortmund kentlerine bir 
dizi konferans vermek üzere davet edilmiştir. 

Kimya Bölümümüz Fizikokimya Anabilim dalında görev 
yapmakta olan Araştırma Görevlisi Emre Ersoy, bulunduğu 
görevinden istifa etmiş ve İstanbul’da Nobel İlaç firmasında 
çalışmaya başlamıştır.

Kimya Bölümümüz öğretim üyesi Prof.Dr. Emir Baki 
Denkbaş’ın, Erasmus programı çerçevesinde Bölümümüz 
ile ikili anlaşma yapmış olduğu İspanya’da bulunan Ro-
viri Virgili Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden ECTS Koordi-
natörü Dr. Anna M.Masdeu Bult’u misafir etmiştir.

01 Aralık 2007 tarihinde vatani görevini yapmak üzere 
askere giden Kimya bölümümüz Organik Kimya Anab-
alim dalı öğretim elemanlarından Barış Temelli, 01 Haziran 
2007 tarihinde askerden dönerek,  görevine başlamıştır.

DİNLEDİK
Aktüerya Bilimleri Bölümümüzün A Salonunda; 9 Mart 
2007’de Yapı Kredi Sigorta Aktüeri, Taylan Matkap, 
“Hayat Dışı Aktüerya Uygulamaları”, 30 Mart 2007’de 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Ge-
nel Müdürlüğü Özel Emeklilik Daire Başkanı, Ali Hay-
dar Elveren, “Bireysel Emeklilik”, 27 Nisan 2007’de T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü Sigortacılık Genel Müdür V., Dr. Ahmet Genç, 
“Türkiye’de Sigortacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını”, 9 Mayıs 
2007’de American Life Hayat Sigorta Şirketi Aktüeri, Zeka 
Birman, “Hayat Sigortası Şirketlerinde Aktüerin Rolü” 
konularında seminerler vermişlerdir. Tüm seminerler, 
öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin yoğun ilgisi ve 
katılımıyla gerçekleşmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio State Üniveristesi, 
İstatistik bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ömer Öz-
türk, İstatistik bölümümüzün konuğu olmuş ve 19 Haziran 
2007 tarihinde “Minimum Distance Estimator of Judg-
ment Ranking Probabilities in a Ranked Set Sample Data” 
konulu bir seminer vermiştir.

İstatistik bölümüzde yapılan yıllık seminerler çer-
çevesinde, Arş.Gör. Yasemin Kayhan, “Orjinden Geçen Re-
gresyon Modelinde En Küçük Ortanca Kareler için Yeni Bir 
Yaklaşım” konulu semineri, 29 Mayıs 2007 tarihinde bölü-
mümüz A.Kutsal salonunda vermiştir.

GEZDİK, DOLAŞTIK, SUNDUK, AN-
LATTIK, KATILDIK
Aktüerya Bilimleri Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof 
Dr. Ömer Esensoy ve Doç. Dr. Meral Sucu, OECD ve Tür-
kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 13 
Nisan 2007 tarihinde düzenlenen “Risk ve Sigorta Bilinci 
ve Eğitimi” konulu 2. Uluslararası Sigorta Sempozyumu’ na 
katılmışlardır.

Aktüerya Bilimleri Bölümümüz Öğretim Üye ve 
Yardımcıları 20-24 Mayıs 2007 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilen  uluslararası katılımlı 5. İstatistik 
Kongresi’ne ve bu kongre altındaki Bölümümüzün de 
katkılarıyla düzenlenen “Risk Measures and Solvency” 
başlıklı uluslararası toplantıya bildirili olarak katılmışlar ve 
çeşitli etkinliklerde görev almışlardır.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projel-
erini Destekleme Programı (1007) altında Hacettepe 
Üniversitesi’nin Lider Yürütücü Kurum olduğu, Aktüerya 
Bilimleri Bölümümüzün yönetimi ve yürütücülüğünde, 
BNB işbirliği ile MEB için sunulan  “Türkiye’de Eğitimin 
Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi Projesi 
(e-Okul Bütçeleri)” kapsamında Aktüerya Bilimleri Bölü-
mümüz Öğretim Elemanları ve lisans öğrencilerinden 
oluşan bir grup Türkiye’nin değişik illerinde çalışmalar 

BU AY DÜNYA NELER KONUŞUYOR?

Dr. Ceren Acar 
ceren@hacettepe.edu.tr

James Watson’un genom dizisi çıkarıldı….
 DNA’nın yapısını aydınlatan araştırmacılardan biri ve bu nedenle Nobel ödülü almış 
olan 79 yaşındaki James Watson’ın genom dizisi 1 milyon dolardan daha az bir bütçe 
ile çıkarılmıştır. İnsan Genom Projesi ile insan genom dizisinin çıkarılması hem çok uzun 
yıllar almış hem de proje için 3 milyar dolardan daha fazla para harcanmıştır. Gelişen 
teknikler sayesinde Watson’un genom dizisinin çıkarılması iki ay içinde tamamlanmıştır. 
Bilim adamları, Watson’un genlerinde kansere yatkınlık olduğunu bulmuşlardır. Watson 
da daha önce deri kanserine yakalandığını belirtmiştir. 

Bu çalışma ile ilgili yayının yakında çıkması beklenmektedir. 

Bazıları radyasyon sever…
Albert Einstein Tıp Fakültesindeki (AEC) araştırmacılar fungusların yeni bir marifetlerinin 
daha olduğunu bulmuşlardır. Funguslardan bazıları enerji kaynağı olarak radyoaktiviteyi 
kullanmaktadırlar. AEC’de çalışan Arturo Casadevall’in beş yıl önce okuduğu bir yazı sonucu konu 
ilgisini çekmiştir.  Halen oldukça radyoaktif olan Çernobil reaktörüne gönderilen bir robot, hasar 
görmüş reaktörün duvarında yaşayan, siyah melanince zengin fungus örnekleri ile dönmüştür. 
Bu durumla ilgilenen Casadevall ve arkadaşları çeşitli funguslarda çalışmalar yaparak melanin 
içeren iki türün (Crytococcus neoformans ve Wangiella dermatitidis) standard iyonize radyasyo-
na maruz kaldıklarında belirgin ölçüde hızlı bir şekilde ürediklerini göstermişlerdir. Araştırmada 
çalışan diğer bir araştırıcı olan Ekaterina Dadachova “Nasıl ki yeşil bitkilerdeki klorofil güneş 
ışığını kullanarak kimyasal enerji üretiyorsa, melanin de elektromanyetik spektrumun diğer bir 

kısmını kullanarak bunu içeren funguslara enerji sağlamaktadır” demiştir. 

Radyasyon melanin ile etkileşime girerek elektron yapısını değiştirmektedir. Bunun, radyasyonun tutulmasında ve be-
sin yapımında kullanılan farklı bir formdaki enerjiye dönüştürülmesinde gerekli olan basamak olduğuna inanılmaktadır. 
Şimdiye kadar funguslarda bulunan melaninin görevi bir sırdı. Daha ilginci funguslardaki melaninin yapısı bizim de-
rimizdeki melaninden kimyasal olarak farklılık göstermemektedir. Buradan yola çıkarak Casadevall, melaninin deri hücrel-
erine enerji sağladığını ileri sürmektedir. Dahası radyasyonu seven funguslar gelecek uzay araştırmalarında çok popüler 
olabilirler. 

Kolera için pirinç aşısı
Japon araştırıcılar pirinci; etkili, güvenilir ve ucuz bir kolera aşısı geliştirmek için 
kullandılar. Bu aşı, tablet olarak kullanılmaktadır. Aşının soğuk ortamda tutulma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Benzer şekilde grip ve şarbon gibi hastalıklar için de aşı 
üretilebileceği düşünülmektedir. 

Bilindiği gibi kolera özellikle gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan bağırsak 
hastalıklarından bir tanesidir. Vibrio cholerae bakterisi bulaşmış su veya yiyecekleri 
tüketen kişilerde şiddetli ishal ve su kaybı görülmektedir. Tokyo üniversitesi 
araştırmacıları primer kolera proteinlerinden bir tanesi olan CTB’nin genini taşıyan iki 
pirinç suşu üretmişlerdir. Bu şekilde vücudun enfeksiyona karşı bağışıklık geliştirmesi 
amaçlanmaktadır. MucoRice adı verilen yeni aşı, deney hayvanlarında başarılı sonuç 
vermiştir. Bu çalışma ile ilgili makale haziran ayı başlarında Proceedings of the National 
Academy of Sciences dergisinde yayınlanmıştır. 

Araştırmacılar pirinç bitkisini sindirimi kolay olması nedeniyle vektör olarak 
seçmişlerdir. Pirinç toz haline getirildikten sonra tablet ya da kapsül olarak oral yoldan 
kolaylıkla alınabilmektedir. Araştırmacılardan Dr. Kiyono “bu pirinç ile pilav yapmayı 
düşünmüyoruz” diyerek, transgenik pirincin insanlar tarafından doğrudan yenmesinin 
aşırı doza neden olabileceğini belirtmiştir. 

 Marijuana Benzeri Kimyasallar Fetal Beyin Hücrelerini Yönlendiriyor…
Moleküller, uygun zaman ve yerde, genç beyin hücrelerinin doğru bağlantıları yapmasını 
sağlayabilirler.  Doğal marijuana benzeri kimyasalların anne karnındayken beyin hücrelerini 
doğru bağlantıları yapacak şekilde yönlendirebileceği yapılan bir çalışma ile gösterilmiştir. 
Marijuananın etken maddesi olan tetrahidrokannabinol’ün (THC) beyni aşırı derecede uyara-
rak hücre yönlendirme mekanizmasını bozabileceği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte kan-
nabinoidlerin gelişen insan beyninde gerçek etkilerinin belirlenebilmesi için daha detaylı 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

İnsan ve hayvan beyinlerindeki belirli reseptör proteinler, THC benzeri kimyasallara tepki 
vermektedirler ama fetal gelişim sırasında beyin tarafından yapılan endokannabinoidlerin 
rolünün ne olduğu bilinmemektedir. Karolinska Üniversitesinden nörobiyolog Tibor Harkany 

ve arkadaşları, kannabinoid reseptör proteinler ifade eden fare embriyonik beyin hücrelerinin kültürünü yaparak çeşitli 
dozlarda sentetik kannabinoidlere maruz bırakmışlardır. Hücreler, aksonlarını yüksek konsantrasyondaki kannabinoidlerden 
uzaklaştırmışlardır. Komşu hücrelerle etkileşim halindeki aksonlar diğer yönlere yönelmişlerdir. Harkany “Eğer bu 
hücrelerdeki kannabinoid sistemi aktive edilirse hücre burada büyümek istemiyorum! mesajı göndererek başka hücrelerle 
temas kuracaktır” yorumunu yapmaktadır. Bu şekilde hücreler farklı hücreler ile etkileşime gireceklerdir.  THC’nin insan 
fetuslarında da benzer etkiyi yapacağı hatta herhangi bir endokannabinoidden daha etkin olacağı düşünülmektedir. 

 Geleceğin yakıtları
Haziran ayı içinde kullanılabilir biyoyakıtlar konusundan büyük bir adım atıldı. Bilim adamları bitkilerde bulunan doğal 
şekerleri doğrudan petrol temelli kimyasallara çevirdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmacılara göre “sözde” fosil yakıt 
hidroksimetilfurfuralın (HMF) glukoz ve fruktozdan türetilebilmesi mümkündür. Araştırmanın lideri olan Pacific North-
west National Laboratory bilim adamlarından Z.Conrad Zhang’e göre glukozdan doğrudan yakıt ve poliesterlerin primer 
yapıtaşlarına çevrilmektedir. Glukoz, doğada en bol bulunan şekerlerdendir. Bilim adamlarına göre glukozdan ticari olarak 
kullanılabilir HMF üretmek oldukça zordur. Saflaştırılma işleminin maliyeti çok yüksektir. Fakat glukozdan %70, fruktozdan 
ise %90 oranında hem de çok az miktarda asit kontaminasyonu ile HMF üretilebilmiştir. Bunu başarabilmek için selülozu çö-
zebilen bir çözücüde metal klorid içeren asit olmayan bir katalitik sistem denenmiştir. İyonik sıvı olarak adlandırılan çözücü, 
metal kloridlerin glukozu, HMF’ye çevirmesini sağlamıştır. İyonik sıvının ek bir faydası da yeniden kullanılabilir olmasıdır. 

Metal kloridler halidler olarak adlandırılan sınıfa dahildirler ve fruktozun HMF’ye çevrilmesinde başarılı olarak 
kullanılmaktadırlar, etkinlikleri glukozda daha düşüktür. Zhang krom kloridin glukozu HMF’ye en az safsızlıkla çevirmede 
en başarılı metal klorid olduğunu bulmuştur. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında Zhang ve arkadaşları daha yüksek 
verimlilikte ürün elde etmek için denemeler yapacaklarını bildirmişlerdir. 

Devamı 4. sayfada...

 -Kolera etkeni Vibrio chlorea



  

 Fakülte birinciliğini bu sene İstatistik Bölümünden Hande Konşuk kazandı. İkinciliği Biyoloji 
Bölümünden, Müge Sarper, üçüncülüğü ise Aktüerya Bilimleri Bölümünden Aysun Karaman 
aldı. Dereceye girenlerin plaketleri Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen ve Dekan Prof.Dr. Aşkın Tümer 
tarafından verildi.

Bölümlerinde dereceye giren mezunlarımıza 
Dekan Prof.Dr. Aşkın Tümer ile birlikte bölüm 
başkanları plaketlerini verdi. 

Bu sene ilk defa yapılan bir uygulama ile 
Fakülte yaş kütüğü oluşturuldu. Fen Fakültesi 
Yaş Kütüğü’ne 2007 mezunları adına Fakülte 
birincimiz Hande Konşuk ilk plaketi çaktı.

Fen Fakültesinin 2007 mezuniyet töreni 27 Haziran tarihinde 
Beytepe Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirildi. 241 mezun 
veren Fen Fakültesinin törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Tun-
çalp Özgen ve Rektör Yardımcılarımızın yanı sıra, YÖK Dene-
tleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Özyörük de katıldı. Üniver-
sitenin ileri düzey yöneticileri, çeşitli fakültelerin dekanları 
ve birçok öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleşen törende,  
üçbin kişilik tiyatronun üçte ikilik kısmı mezunların yakınları 
ile doldu. 

Türkiye’yi kavuran sıcaklar en yüksek aylık ortalamasını 
gerçekleştirirken, törenin başlamasına yarım saat kala 
yağan yağmur ortalığı serinletti ve törenin rahat bir şekilde 
gerçekleşmesini sağladı. 

Törenin başlaması ile mezunların açıkhava tiyatrosunun mer-
divenlerinden tek sıra halinde aşağıya doğru inmesi izleyicil-
er arasında büyük bir çoşku yarattı ve uzun süre alkışlandı. 
Toplam bir saat süren törenin ardından, mezunlar ailelerini 
bölüm hocaları ile tanıştırdı. 

FEN FAKÜLTESİ 2007 MEZUNLARINI VERDİ
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FAKÜLTEMİZ...
Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu 
olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-

öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve çağdaş 
uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda 

bulunacak lider temel bilimci olmaktır.

Misyonumuz
Evrensel değerler ışığında, bilim ve  teknolojiden 

yararlanarak ülkenin geleceği için üstün 
nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve 

hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına 
sunmaktır.

gerçekleştirmişlerdir.

12-13 Mayıs 2007 tarihinde Karadeniz Teknik Üni-
versitesi’ nde gerçekleştirilen 4. İstatistik Öğrencileri 
Kolokyum’una Aktüerya Bilimleri bölümümüzden üç 
lisans öğrencisi bildiri ile katılmıştır.

5-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurumda düzenlenen 
“Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistem-
ler” konulu yaz okuluna Dekan Yardımcımız Prof. Dr. 
Serap Şenel ile Kimya Bölümümüzden Prof. Dr. Adil Den-
izli, Yrd. Doç. Dr. Handan Yavuz, Araştırma Görevlileri A. 
Müge Andaç, Lokman Uzun ve Deniz Türkmen katıldılar. 

Biyoloji Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nilüfer 
Cihangir 24 -27 Mayıs 2007 tarihlerinde Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Biyoloji Kulübü’ nün gelenekselleştirdiği 
‘’Biyoteknoloji Bahar Okulu’’ organizasyonunda ‘’Çevre 
Biyoteknolojisi: Biyoremediasyon’’ konulu seminer 
vermiştir.

Biyoloji Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Nevin Keskin ve Prof. Dr. Kadriye Sorkun ile araştırma 
görevlileri Dr. Aslı Özkırım ve Arş. Gör. Aygün Yalçınkaya 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 02 Haziran 2007 tari-
hinde düzenlenmiş olan Türkiye Arı Ölümleri Araştırma 
Çalıştayı’na katılmışlar, Dr. Aslı Özkırım aynı zamanda 
“Türkiye’deki Arı Hastalıkları ve Arı Ölümleri” başlıklı bir 
sunum da yapmıştır.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aylin 
Gürpınar ile araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Esin Ak-
bay ve Arş. Gör. Handan Sevim 11-14 Haziran 2007 tari-
hlerinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan Na-
noscience Nanotechnology Çalıştayı’na katılmışlardır.

Prof.Dr Bekir Salih, Prof.Dr Vildan Adar, Yrd.Doç.Dr.Hatice 
Kaplan Can, Arş.Grv.Ömür Çelikbıçak, Arş.Grv.Muammer 
Kavanoz, Arş.Grv Serap Kavlak, Arş.Grv.Tuğba Taşkın, 
Arş.Grv.Dilek Işık Taşgın, Arş.Grv Basri Gülbakan, Arş 
Grv Özge Kül, Arş.Grv Aslı Çal 17-20 Mayıs 2007 tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlenen “International Sympo-
sium on Drug Research and Development From Chem-
istry to Medicine (DRD2007) toplantısına poster ve sözlü 
sunum ile katılmışlardır.

Kimya Bölümümüz öğretim üyesi Prof.Dr. Olgun Güven, 
8 Mayıs 2007 tarihinde Cincinnati, Ohio-ABD’de Ameri-
kan Plastik Mühendisleri Birliğinin düzenlediği ANTEC 
2007 konferansına “Polimerlerin Radyasyonla İşlenmesi” 
başlığı ile davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

MİNİK MUTLULUKLAR
Biyoloji Bölümümüz  uzmanlarından Uzm. Atilla Akbay’ın 
oğlu Üster Akbay 9 Haziran 2007 tarihinde Beyaz Ev’de 
yapılan bir düğünle dünyaevine girmiştir. Genç çifte 
mutluluklar diliyoruz.

ATAMALAR/YÜKSELMELER
Biyoloji Bölümümüz Uygulamalı Biyoloji Anabilim 
dalından Araştırma Görevlisi Dr. Aslı Özkırım Rektör-
lük tarafından Hacettepe Arı ve Arı Ürünleri Araştırma 
Merkezi (HARÜM) Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Yeni 
görevinde kendisine başarılar dileriz.

ACİL ŞİFALAR
Biyoloji Bölümümüz öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Sadık 
Erik safra kesesi ameliyatı geçirmiştir. Kendisine geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Biyoloji Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kadri-
ye Sorkun tiroid ameliyatı geçirmiştir. Kendisine geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz.

EĞLENDİK
Üniversitemiz 40. Yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında, 9 
Haziran 2007 tarihinde, İstatistik Bölümümüz 1972-1981 
yılları arasındaki ilk 10 yıl mezunları ile üniversitemiz 
vadi restoranında, yaklaşık 120 kişilik yemekli bir toplantı 
düzenlenmiştir. Bu yıl ilki gerçekleştirilen bu keyifli ve 
anlamlı toplantının, her yıl diğer 10 yıllık mezunlarımız 
için de tekraralanarak gelenekselleştirilmesi ve böyl-
ece mezunlarımız ile irtibatımızın sağlamlaştırılması 
planlanmaktadır. 

BAŞTARAFI 2. SAYFADAN DEVAM...
FEN FAKÜLTESİ YEŞİL  VADİDE  BULUŞTU…
Bitirmiş olduğumuz 2006-2007 
akademik yılının yorgunluğunu atmak,  
akademisyenlerimiz ve idari personelimizi 
biraraya getirmek amacıyla Fen Fakültesi 
Dekanlığı, yeşil vadide güzel bir yemek 
düzenledi. Fakültemizin her bölümünden 
katılımın yoğun olduğu yemekte bir 
taraftan tatlı sohbet ortamları oluşurken, 
diğer taraftan doğanın tüm güzelliği içlere 
çekildi. Birarada olmanın keyfini çıkaran 
tüm mensuplarımız, objektiflere de aynı 
keyifle gülümsedi. Sayın Dekanımız Prof. 
Dr. Aşkın Tümer ev sahipliği yaparak  
misafirleriyle tek tek ilgilendi. Ayrılırken, 
yeni öğretim yılında da aynı birlik ve 
beraberlik eşliğinde başarılı bir yıl 
geçirilmesi  temennilerinde bulunuldu.       
Dr. Aslı ÖZKIRIM-Yeşil Vadi/ANKARA


