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GtRtŞ. 

Temel nitelikleri açısından çağımıza özgü bir uygulama olan halkla 

ilişkiler çabalarına tarihin ilk yıllarında da rastlamak mümkündür. Eski 

çağlarda sürdürülen çabalar bugünün modern dünyasında olduğu kadar 

bilinçli ve ayrıntılı değilse de bu tür çalışmaların kökeninin çok 

eskilere dayandığı söylenebilir. Ancak halkla ilişkilerin düzenli, planlı 

bir çalışma olarak ortaya çıkması 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. 

20. yüzyılın toplumu, devlet yönetiminden, hizmet ve düşünce 

üreten ve hatta ticari amaçlı kurumlardan kendileriyle daha s1kı ve 

düzenli ilişkiler kurmasını istemiştir. Bu durum toplumun artan 

kültürüyle doğru orantıh olarak, yönetim üzerinde etkili olma 

çabalarından kaynaklanmıştır. Bu nedenle örgütler amaçlarını gerçek

leştirmek ve varlıklarını sürdürebilmek için çevreleriyle uyum içerisinde 

olma ihtiyacı duymuşlardır. Halkla ilişkiler işte bu amaçla ortaya çıkmış 

bir yönetim fonksiyonudur. örgütlerin çevreleriyle uyum içerisinde 

faaliyetlerini süı·dürebilmeleri için gösterdikleri çabaları kapsamaktadır. 

Yükseköğretim kurumu olan üniversiteler ülkenin sosyal, ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik kalkınmasında önemli görevleri olan temel 

kurumlar arasında yer alırlar. üniversiteler diğer kurum ve kuruluşlar 

gibi amaçlarını gerçekleştirebilmek ve görevlerini istenilen şekilde 

yerine getirebilmek için zamanla halkla ilişkiler faaliyetlerine önem 

vermeye başlamışlardır. üniversitelerin öğrencileri, öğrencilerin 

aileleriyle, üniversitenin mezunlarını çalıştıran işverenleriyle (kamu ve 
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özel kuruluşlar), öğretim üyeleriyle, çeşitli yönetim kademesinde 

çalışanlarıyla, üniversitelere gerekH ödenekleri sağlayacak hükümet 

yetkilileriyle, yapacakları bağışlarla destek sağlayacak yurttaşlarla ve 

örgütlerle, üniversitelerin işbirliğinde bulunduğu ulusal bilim kuru

luşlarıyla, araştırma örgütleriyle, yabancı ya da uluslararası benzer 

kurumlarla, basınla, son olarak da bilimsel çalışmalarının sonuçlarından 

yararlandırmakla, genel düzeyini yükseltmekle yükümlü oldukları geniş 

halk yığınlarıyla sağlam bağlar kurmaya çalışmışlardır. 

Bu çalışmada, üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl 

yürütüldüğü incelenmektedir. Bu nedenle Türkiye'deki bazı üniver

sitelerin halkla ilişkiler faaliyetleri ele alınmıştır. Türkiye'de halen 29 

üniversite vardır. Bütün üniversiteleri ele almak yerine örnek teşkil 

edebilecek Ankara, Gazi, Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve Anadolu 

üniversitesinde uygulama çalışmaları yapılmıştır. 

Dört bölümden oluşan çalışmanın girişi takip eden birinci 

bölümünde halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, tanımı, ilkeleri. ve halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan araçlara yer verilmiştir. 

Halkla ilişkiler konusunun yeni bir meslek, bir uzmanlık kolu 

olarak doğup, bugünkü anlamıyla en çok geliştiği ülke şüphesiz Amerika 

Birleşik Devletleri olmuştur. Bu nedenle ikinci bölümde, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Türkiye'deki üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

gelişimi incelenmiştir. üniversitelerdeki halkla ilişkiler faaliyetleri belirli 

başlıklar altında ele alınmış, üniversitelerin hedef kitlelerine yönelik 

olarak :;rürütmüs oldukları halkla ilişkiler faaliyetleri anlatJlmıştır. 

üçüncü bölümde Türkiye'deki üniversitelerde halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü inceleme konusu yapılmıştır. Bu amaçla 

Ankara'da bulunan bazı üniversitelerde ve Anadolu üniversitesinde 

uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Görüşme yöntemiyle yapılan 

araştırmada, üniversitelerin çeşitli bölümlerinin yöneticileri ve halkla 

ilişkiler faaliyetlerini yürüten birimlerin sorumlularıyla görüşülmüştür. 

Görüşme sırasında, ikinci bölümde anlatılanlar doğrultusunda, uygula

maya yönelik sorular yöneltilmiştir. üniversitelerin halkla ilişkiler 

- ____________________________________ ....... 
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faaliyetlerine yönelik olarak hazırlamış oldukları çeı;.itli dokümanlardan 

örnekler alınmıştır. Elde edilen bilgiler ve dokümanlar bir sistematik 

içersinde incelenmiştir. 

Sonuç bölümünde ise çalışmada elde edilen sonuçların değer

lendirilmesine yer verilmiştir. 



I - HALKLA t Lt ŞKt LERİ N, GELt Ş.t Mt, TANIMI, t LKELERİ VE HALKLA 

İ Lt ŞKt LER FAALt VETLERİ NDE KULLANILAN ARAÇ.LAR 

1. HALKLA ! Lt Ş K! LER! N GEL! Ş! l\1! 

Günümüzde geçerli bir meslek haHni almış olan halkla ilişkiler 

yüzyıllardır uygulanmakla birhkte, yeni bir ilgi alanı olarak ele alımp 

incelenmesi, diğer disiplin ve mesleklerden ayrıldığı noktaların 

belirlenmesi ve bir takım genellernelere gidilmeye çalışılması oldukça 

yenid ir. 

Arkeologlar tarafından .1\hsır'da, Mezopotamya'da, ! ran'da yapılan 

kazılar, zamanın yöneticilerini halka tamtma ve onların ünlerini artırma 

amacı ile yazılmış tabietler ortaya çıkarmıştır. üçbin yıl önce eski 

Teb'de papirüs üzerine yazılmış yarış İlanları, Pompei'de duvarlar 

üzerine çizilmiş seçim mesajları, yazılı halkla ilişkiler çabalarmm en 

eski örnekleri arasmdadır (1). 

! nsanlar arasında okur yazarların çok az, baskı imkanlarının ise 

çok sınırlı olduğu dönemlerde halkı belirli konularda aydmlatmamn ve 

inandırmanın tek yolu söylevler, konferanslar olmuştur. Gutenberg'in 

(1) N. Alaeddin Asna, llalkla !lişkiler (1 stanbul: 1.1 .T.1 .A., Nihad Sayar 
Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, 1979), s.91. 
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1440'daki büyük buluşuyla birlikte !;>asılı araçlar yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlamıştır. Gazete ve dergilerin yayınlanmasıyla birlikte 

haberler geniş kitlelere ulaştırılmıştır(2). 

Daha sonraları radyo, sinema ve televizyon gibi kitle iletişim 

araçlarınm ortaya çıkması ile halkla ilişkiler konusunda çalışanlar geniş 

imkanlar elde etmişlerdir. Kitle iletişim araçlarının topluma olan etkileri, 

özellikle radyo ve televizyonun geniş toplurnlara seslenmesinden sonra 

daha da önem lrazanmıştır(3). 

19. yüzyılın son çeyreginde Amerika'nın nüfusu iki katma çıkmıştır. 

Artan tüketime cevap vermek için seri üretim ve makİnalaşma 

hızlandırılarak, ülkedeki demiryolları genişletilmiştir. T:u durum kitle 

iletişiminin gelişimine rol oynamıştır. Gazete ve dergilerdeki çeşitli 

haberlerin ve görüşlerin halk arasmda daha kolay ve çabuk yayılması 

saglanmış tır. 

Bir yandan güçlü tekellerin, diğer yandan da fırsatçı iş adamlarının 

acımasız yöntemleri 20. yüzyıl başlarmda bir itiraz hareketinin 

doğmasma neden olmuştur(4). Amerika Birleşik Devletlerinde işadamlar1 

ve büyük işletmelerin başında bulunanlar halk düşmanı ve sömürücü 

olarak ilan edilmiştir. Zamanın ünlü yazarları gazetelerde ticaret 

hayatmın yanlış taraflarını halka duyurmuşlardır. Bu yazılar halkı 

olduğu kadar hükümeti de etkileyince, özel sektörü kısıtlayıc1 kanunlar 

çıkarılmıştır. özel sektörde çalışan işçiler işlerini bırakmaya başlayınca, 

Rockefeller şirketinin sahibi John Rockefeller Jr. Ivy Lee adlı gazeteciyi 

kendisine özel danışman olarak tutmuştur. Ivy Lee işçilerin iş bırakması 

(2) A. Raşit Kaya, Kitle tletişim Sistemleri (Ankara: Teori Ya;vınları, 
1985), s.2. 

{3) Aysel Aziz, Toplumsallaşma ve Kitlesel tletişim (Ankara: Ankara üni. 
Basın-Ya_ırın Yüksekokulu Yayınları, 1982), s.52. 

(4) Betül Mardin, "Halkla t lişkilerin ABD'de Gelişimi ve Avrupa'ya 
Girişi", Hallrla !lişkiler Sempozyumu-81 (Ankara: .4nkara üni. 
Basın-Ya.vın Yüksekokulu Ya:v-mları, Türki;ve Orta Doğu Amme 
1 daresi Ens. Ya.vınlaı·ı, 1988) s.24. 
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jle ilgili sorunlarını çözmüştür. Halkla ilişkiler konusunda bugün bile 

geçerliliği olan ilkeleri "Declaration of Principles" adıyla duyur

muştur(5). 

Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve işletmeler açısından 

kaçınılmaz olduğunun anlaşıldığı dönem 1929 Büyük Bunalım dönemidir. 

1929-1930 ekonomik krizi ve Franklin D. Roosevelt'in başkanlığı 

(1933-1945) dönemindeki "New Deal" programı kamusal ve özel 

kuruluşların halkla ilişkilere daha fazla önem vermesine, halkın 

desteğine duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur(6). Bu dönemde 

halk ekonomik sisteme karşı duyduğu güven duygusunu yitirmiş, 

işsizlik, tarım ürünleri fiyatlarında büyük düşüşler, iflaslar ekonomik 

ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemiştir. Devı0~~.: ışlevleri ABD'de 

bile değişmeye başlamıştır. Geleneksel görevlerin yanmda sosyal ve 

ekonomik görevler giderek önem kazanmıştır. Savaş, başkanlık seçimleri, 

grevler dolayısıyla başvurulan halkla ilişkiler, Büyük Bunahmla birlikte 

ABD'de özellikle özel kesim içinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır(?). 

II. Dünya Savaşı sırasında (1939-1945) hükümetler sarsılmış ve 

yeniden düzenlerine kavuşmak için halkı etkileme çareleri aramışlardır. 

Devletler tarafından yürütülen kampanyalar halkla ilişkiler mesleğinin 

yerleşmesini sağlamıştır. 

1948 yılında İngiltere'de Halkla İlişkiler Enstitüsü adı altında bir 

meslek örgütü kurulmuştur. 1949 yılında Hollanda'da çeşitli ülkelere 

mensup 40 kadar halkla ilişkiler uzmanının bir araya gelmesi ile oluşan 

uluslararası nitelikte örgüt düşüncesi, 1955 yılmda Londra'da 

Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği (International Public Relatiorıs 

Association) IPRA'nın kuruluşuna neden olmuştur. ] 959 yılmda da Batı 

Almanya'da Halkla İlişkiler uzmanları birleşerek bir dernek oluştur

muşlardır(8). 

(5) Yücel Ertekin, Halkla 1lişkiler1 2.B. (Ankara: Türki;ve y-e Orta Doğu 
Amme 1 daresi En s. Ya.rınları, 1986), s. 6. 

(6) New Dea] Programı, 1929 ;vılında yaşanan ekonomik liTizi ortadan 
kaldırmayı amaçla.yan .Yönetsel önlemler paketidir. 

(7) Ertekin, s.12. 

(B) ]\f, Salim Kadıbeşegil, Halkla tlişkilerde Temel ! lkeler (1 zmir: 
Tüke/mat A.Ş., 1986), s.21. 
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1960 yılında halkla ilişkiler mesle~i hemen hemen bütün ülkelerde 

yaygınlaşmıştır. Çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde halkla ilişkiler e~itimi 

verilmeye başlanmıştır. 

Halkla ilişkiler konusunda Türkiye'deki çalışmalar 1960'lı yıllarda 

başlamıştır. 1961'de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'mn kuruluş 

şemasında Koordinasyon Dairesi içinde yer alan Yayın ve Temsil Şubesi 

kurum içinde oluşturulmuş ilk halkla ilişkiler birimidir. 1964 yılında 

yürürlü~e giren Nüfus Planlaması (do~um kontrolü) Yasasının halka 

tanıtılması ve nüfus artışının yavaşlatılması amacıyla Nüfus Planlaması 

Genel Müdürlü~ünde de Tanıtma ve Halk E~itimi Dairesi adı altmda bir 

birim oluşturulmuştur(9). Halkla ilişkiler ders olarak ilk kez 1966 

yılında Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fc...::~iltt:osi Basın Yaym 

Yüksekokulunda verilmeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler mesleğinde 

çalışanların ör-gütlenme girişimleri ise 1969 yılında baş lam ış ve 

çalışmalar 1972'de tamamlanarak "Halkla İ lişkiler Derneği" t stanbul'da 

kurulmuş tur ( 1 O). 

2. HALKLA 1 Lİ ŞK! LERt N TANIMI 

Dünyada ve ülkemizde gelişimi kısaca özetlenen halkla ilişkiler, 

günlük yaşantımız boyunca her alanda önemini hissettirmiştir. Bugün 

halka ilişkiler bilimiyle (ya da sanatıyla) u~raşan kişiler ve bu alanda 

çalışma yapanlar tarafından halkla ilişkilerin birçok tanımı yapılmıştır. 

örne~in: Rex F. Harlow tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde 1976 

yılında yapılan bir araştırmada, o güne kadar halkla ilişkileri 

tanımlamak amacıyla 472 tanımın yapıldı~ı tespit edilmiştir. t zleyen 

yıllarda da halkla ilişkilerin de~işik tanımları çeşitli eserlerde yer 

almıştır. Biz, Cutlip, Center ve Broom tarafından geliştirilen tamını 

vermek istiyoruz. Halkla ilişkiler: 

(9) Kadıbeşegil, s.23. 

( tO'' A 105 ~ / sna, s. • 
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"Bir kurumun başarısım etkileyen çevrelerle karşılıklı 

iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini sağlamaya ve 

sürdürmeye yardımcı olan özel bir yönetim fonksi

yonudur(ll)." 

Halkla ilişkilerin en belirgin özelliği, çift yönlü bir iletişime 

dayanıyor olmasıdır. Sistemli ve bilinçle yürütülen halkla ilişkiler 

çalışmalarında, kuruluştan halka, halktan da kuruluşa bilgi akım1 

sağlanmaktadır. Bu amaçla çağımızın gelişmiş iletişim teknolojisinin 

verdiği imkanlardan etkin biçimde yararlanılmaktadır. Bir yönetim işlevi 

olan halkla ilişkilerin, yöneticiler tarafından yönetimin geliştirilmesi, 

örgütsel verimlilik ve etkinliğin gerçekleştirilmesi süreci ile bir arada 

düşünülmesi, bu amacın çok etkili bir aracı, i-\f!eFi olarak değer

lendirilmesi gerekmektedir(12). 

3. HALKLA 1 Lt ŞK1 LERİ N 1 LKELERİ 

Halkla ilişkiler çalışmaları sürdürülürken uyulması gereken baz1 

ilkeler vardır. Bu konuda çalışmak isteyenlerin uymalan gereken bu 

ilkeler şunlardır(13): 

Dürüatlük: Bu konudaki çalışma ve çabalara halkla ilişkiler 

denilmesini etkileyecek kadar önem taşıyan bir ilke olarak karşımıza 

çıkar. Araştırma, değerlendirme, yöntem, araç ve mesajlarm belirlen

mesinde, planlarm uygulanmasında dürüstlük ilkesi önem taşır. Bu 

konuda gösterilecek titizlik, çalışmanın başarısını etkiler. 

t nandırıcılık: Halkla ilişkiler çalışmalarında, halkla ilişkiler 

görevlisinin işini inanarak yapması ve halkm özelliklerini bilmesi 

gerekir. Bu iki şart yerine getirilmişse gerçeklerden ayrılmadan, belli 

ilkelere uyarak hazırlanan mesajm inandırıcı olması beklenebilir. 

(11) Scott N. Cutlip, Allen H. Center ve Gleı] ]\f, Broom, Effective Public 
Relations, 6.B. {Englewood Cliffs, N.J.: Frentice-Hall Ine., 1985), s.4. 

(12) Selçuk Yalçın dağ, "Kamu Yönetiminde Halkla 1 lişkiler", Amme 
!daresi DergiBl~ C.19, S.1 {Mart 1986), s.134. 

(13) Scott 1'1. Cutlip, v-e Allen H. Center, Effective Public Relations, 5.B. 
{Englev.rood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Ine., 1982), s.209-210. 
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Açıklık: Halkla ilişkiler çalışmalarında gerçekler çarpıtılmadan da 

verilebilir. t çinde bulunulan durum ve sorunlar olduğundan farklı hale 

getirilmeden halka anlatılabilir. Kullanılan mesajlar açık, basit ve 

anlaşılır olarak düzenlenebilir. 

Süreklilik ve Tutarlılık: Kurum veya kuruluş yapmış olduğu halkla 

ilişkiler faaliyetlerine yönelik çeşitli çalışmalarda halltın güvenini ve 

desteğini sağlayabilmek için, tutarlı olmalı ve bu tutarlılığını 

sürdürmelidir. Ç.eşitli zamanlarda farklı kitle iletişim kaynaklarmdan 

değişik mesajlar gönderilir. Ancak bu mesajların birbirleriyle çelişkili 

olmaması kurumun olumlu bir imaj yaratması açısından önemlidir. 

Başarılı ve sürekli bir halkla ilişkiler için birbirleriyle ilgili olan 

bu ilkelere uyulması gereklidir. 

4. HALKLA 1 Lt ŞKt LER FAALİ YETLERt NDE KULLANILAN ARAÇLAR 

Bir kurum veya kuruluş mesajını ilgili kitleye ulaştırırkan iletişim 

sisteminde kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır. Daha az ernekle 

daha geniş bir kitleye, anında, açıklayıcı, yönlendirici mesajlar yollamak 

bu araçlarla mümkün olmaktadır. Kitle iletişim araçlarmdan yararlanmak 

yönetim için bir zorunluluktur. Yönetimin kendini halka karşı 

savunmasında Yc:'R kararlarını açıklamasında bu araçlardan yararlanılır. 

Halkla ilişkiler çalışmalarında kullamlan araçları şu şekilde 

sımflandırabiliriz(14): Basılı araçlar arasmda, gazete, dergi, broşür, 

kitap, bülten, yıllık, almanak, özel amaçlı yayın, el ilanı, afiş, pankart, 

poster, pul, kartvizit, mektup, karikatür hatta damga bile yer alır. 

İşitsei-görsel araçlar arasında ise, radyo, televizyon, kısa ve uzun 

metrajlı film, video bant, kapalı devre televizyon yayınları, fotograf, 

resim, plak, kaset teyp, slayt vb. bulunur. Diğer araçlar başlığı altında 

ise sergiler, konserler, açılış-temel atma törenleri, toplantılar, 

(14) Metin Kazancı, Ballrla !lişkiler Kurumsal ve Uygulamaya !lişkin 
Sorunlar (Ankara: Savaş Yayınları, 1982), s.147-160; J{adıbeşegil, 
s.101-116; Asna, s.157-209. 
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konferans, panel, seminer ve sempozyumlar, kültürel etkinlikler, 

festivaller, kuruluş ve öze] günler nedeniyle yapılan faaliyetleri 

sayabiliriz. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerini sürdüren kurumlarda, kurumun ilgili 

çevreleri belirlendikten sonra, çevrenin özelliklerine göre hangi aracın 

seçileceği belirlenir (15). 

i. Basılı Araçlar 

Gazeteler-Dergiler: örgütlerin faaliyetleriyle ile ilgili olarak, geniş 

halk kitlelerine, halkla ilişkiler amaçlı mesajlarm gönderilmesinde 

kullandıkları yazılı araçların başında gazete ve dergiler gelmektedir. 

l\1esajların gönderilmesinde 

dergilerden yararlanılacağı 

yararlanmak mümkündür. 

faaliyetler hakkında halkı 

kurum tarafından 

gibi, ulusal ve 

Bu amaçla, kurum 

çıkarılan gazete ve 

yerel basından da 

tarafından yapılan 

bilgilendirmek için basın bültenleri 

hazırlanmaktadır. Çeşitli zamanlarda yapılan basın toplantıları aracıhğıy

la da gazete ve dergide kurumdan söz ettirmek mümkündür. Basınla 

kurulup geliştirilecek ilişkilerde açık sözlülük ve dürüstlül\ten 

ayrılmamak gerekir. 

Kurum tı:ırafmdan da gazete ve dergiler çıkartılabilir. Bu 

yayınlarda doğrudan personeli ilgilendiren haberler yer almaktadır. 

Amaç, kuruluşta çalışanları, genel politikalar, hedefler, yapılan yatırım 

ve atılımlar, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler hakkında bil

gilendirmektir. 

Bültenler: Bültende, kurum veya kuruluşa ilişkin haberlere yer 

verilir. Bültenler kurumun iç ilişkilerinde kullanılabileceği gibi, dış 

ilişkilerinde de kullanılır. Bültenden beklenen yararın sağlanabilmesi, 

yönetimin açık ve tutarlı oluşuna, kullanılan dilin anlaşıhr olmasma 

bağlıdır. 

(15) Sidney Kobre, Successful Public Relations for Colleges and 
Universities (New York: Hasting House, 1974), s.7. 
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Broşür: Hedef kitlenin ele alman konu üzerinde (açılış, temel atma, 

kutlama törenleri, panel, seminer, sempozyum, konser, konferans, 

resital, sinema, tiyatro vb. etkinliklerde) aydmlatılması için broşür 
etkili bir araçtır. Broşür tamamen kurum veya kuruluş tarafından 
düzenlendiği için gazete ve dergilerde yer alan haberler gibi yönetimin 

kontrolü dışında değildir. Broşürün dikkat çekici olması, bol resim 

kullanılması, konu bütünlüğü sağlanması, ele alınan konunun dikkati 
dağıtmaması açısmdan yararlıdır(16). 

Miş: Geniş kitlelere bir şeyler söylemek için hazırlanan araçlardan 

biridir. Düzenlenen konser, konferans, tiyatro, sinema vb. etkinlikleri 

duyurmak için işlek yollar üzerindeki duvarlara, genel yerlere asılan 
afişler çok kişinin dikkatini çekmek açısmdan önemlidir. 

Pankart: Daha çok kalabalık yerlerdeki dükkanıarın vitrinierine ve 

ilan tahtalarma konulan ufak duyuru kartlarıdır. üzerlerindeki yazıdan 
başka hiçbir özelliği olmayan pankartlarda büyük puntolu harfler 

dikkati çekecek ve kolay okunınayı sağlayacak şekildedir. 

Yıllık: Genellikle kurum veya kuruluşun bir yıllık çalışmalarmm 
çoğunlukla kronolojik sıra ile özetlendiği yaymlardır. Hazırlanan 
yıllıklarda yöneticilerin, çalışanların tanıtılması, örgüt şemasımn 
verilmesi, yeni atamalara, görev değişikliklerine, sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetlere, evlenme, doğum, ölüm gibi çalışanlarla ilgili haberlere, 

görevden ayrılanlara, yeni katılanlara yer verilmesi kurum içi ilişkilerin 
kuvvetlendirilmesi açısından önemlidir. 

ii. t şitsel-Görsel Araçlar 

Radyo: Ülkemizde en yaygın kitle iletişim araçlarından birisi olan 

radyo, halkla ilişkiler için oldukça önemli bir araçtır. 

(16) Asna, s.167-168. 
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ülkemizin hemen her bölgesinde radyo yayınları dinlenebilmektedir. 

Halkla ilişkiler aracı olarak çeşitli radyo programlarından yararlanmak 

mümkündür. Bunların başında haber bültenleri, açık oturumlar, belgesel 

programlar, röportajlar gelir ( 17). 

Televizyon: Radyonun sesine bir de görüntü eklenince televizyon 

ve onun önemi ortaya çıkar. Geniş kitlelere yörielik bir halkla ilişkiler 

programında televizyondan yararlanma olanağı mutlaka aramr. TV'den 

basm bültenlerinin, kurumsal reklamlarm yaymlanması dışmda, 

kurumdan yetkili bir kişinin konuşmacı olarak katıldığı açık oturum, 

panel vb. etkinliklerden de yararlanıhr. 

Televizyonun, geniş kitlelere yönelik halkla iliş kiler faaliyetlerinde 

önemi büyüktür. Kuruhişların kendi imkanlarıyla yalnızca halkla ilişkiler 

amacıyla program hazırlaması güçtür. Kuruluşlar bu konuda ya program 

yapımı için oluşturulmuş özel kuruluşlardan yardım istemekte ya da 

televizyon kurumu ile anlaşıp belirli programların yapımmı birlikte 

gerçekleştirmektedirler. 

Film: Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan önemli araçlardan 

birisi de filmlerdir. özellikle sinema filmi deyimiyle tanınan lwnulu 

filmler bu konuda etkili olmaktadır. 

iii. Dilter Araç.lar 

Toplantılar: Toplantılar halkla ilişkiler çalışmalarında sık sık 

başvurulan yollardan biridir. Toplantılar çeşitli konularda halkın ilgisini 

çekmek ve konu üzerinde çeşitli görüşlerin ortaya atılmasını sağlamak 

amacıyla yapılırlar. Toplantılar seminer biçiminde olabileceği gibi 

konunun niteliğine göre konferans, açık oturum şeklinde de olabilir. 

Sergiler: Organiza,syon çalışmaları içinde kullanılan etkili yöntemler

den bir tanesini de sergiler oluşturur. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde 

sergiye yer verecek kuruluşların, sergide aniatılmak istenen şeylerin 

açık ve anlaşılır olmasma dikkat etmeleri gerekmektedir. 

(11) Ahmet Bülent Göksel, Halkla !lişkiler (tzmir: Bilgehan BasımeFi, 

1988), s.107. 
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Yarışmalar: Hem toplumsal bir hizmet, hem de kuruluşun adının 

duyurulması amacını taşıyan etkinlikler arasında yarışmalar da yer 

almaktadır. Halkın ilgisi çekilerek, sonuçta katılanları ödüllendirmek 

amaçlanmaktadır. 

Festivaller: Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinde festivallerden 

de yararlanılmaktadır. Festivaller halkla ilişkiler çalışmalarında iyi bir 

şekilde düzenlendiklerinde halkın dikkatini çekebilmektedirler. 



II - üNt VERSt TELERDE HALKLA t Lt Ş.Kt LER 

1. ÜNİ VERSİ TELERDE HALKLA İ Lİ Ş Kt LERİ N GELİŞİ f·1! 

i. Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerde 

Halkla t lişkilerin Gelişimi 

üniversitelerde halkla ilişkiler çabalarına ilk defa halkla ilişkilerin 

bugünkü anlam ve içeriğine ulaştığı, yer olan Amerika Birleşik 

Devletlerindeki üniversitelerde rastlanılmıştır. 1897 yılmda J'llichigan 

üniversitesinde Halkla İ lişkiler Bürosu kurularak bu alandaki ilk adım 

atılmıştır. 

ABD'nde üniversite öğrenci sayısınm artması ve üniversitelerin 

gelir kaynaklarının artırılması çabaları diğer üniversiteleri de I'-Hchigan 

üniversitesindeki gibi halkla ilişkiler programları hazırlamaya yönelt

miştir. Harvard, Columbia, Pennsylyania, Chicago, Hiscansin üniveı·

sitelerinde tanıtım programları hazırlanmaya başlanmıştır(18}. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerin çoğu eyalet 

çapındaki bağışlar sayesinde mali durumlarını düzenlemekteydi. Gittikçe 

(18) Cutlip, Center ve Broom, s.630. 

-14-
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artan fiyatlar, zorlaşan yaşam koşulları ve enflasyon üniversiteleri 

etkilerneye başlamıştı. Bu nedenle bu kurumlarm çoğu her geçen yıl 

ücretlerde artış yapmak zorunda kalmışlardı(19). 

üniversitelerde gittikçe artan öğrenci harçları miktarı ve artan 

masraflar sonucu öğrenci sayıları azalmaya başlamıştır. Bu durum 

nedeniyle üniversiteler okullarma öğrenci çekmek için çaba göster

mişlerdir. Bu amaçla değişik metotlar kullanmışlardır. Sözgelişi çeşHli 

broşür, katalog vb. hazırlamışlar, radyo ve televizyondan yararlan

mışlar, gazetelere reklam vermişler, ilan panalarma afişler as

mışlardır(20). Gazetelere vermiş oldukları reklamlarda çarpıcı başlıklar 

kullanarak öğrencileri üniversiteye çekmeye çalışmışlardır. 

Amerikan üniversiteleri Halkla İlişkiler Derneği (American College 

Public Relations Association) ve Amerikan Mezunlar Birliği'nin (American 

Alum ni Council) ortak çabaları sonucu 20. yüzyılın ortalarına doğru 

halkla ilişkiler üniversitelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. üniver

sitelerde sürdürülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi 1958 yılında 

Greenbrier'de gerçekleştirilen bir seminerde benimsenmiş tir. Bu 

seminerde halkla ilişkiler, mezunlarla ilişkileri kuran, üniversiteye 

kaynak sağlamakla sorumlu olan, direkt olarak üniversite rektörüne 

bağlı bir koordinatörü olan organizasyon birimi olarak belirlenmiştir. 

Greenbrier t0_;;;lantılarma katılanlar üniversitelerde etkili halkla ilişkiler 

uygulaması için bazı temel şartların gerekli olduğu konusunda fikir 

birliğine varmışlardır. Bu şartlar: 

ı. Kurum amaçlarının açıkça belirtilmesi, 

2. Sağlıklı çalışma ortamı, 

3. Yeterli bütçe, 

4. Yeterli eleman, 

olarak özetlenebilir(21). 

{19) Jaınes 8. Norris, Public Relations (Englewood Cliffs, 
N.J.: Frentice-Han Ine., 1984), s.230. 

(20) Dennis L. fvileox, Phillip H. Ault ve T\.'aPren K. Agee, Public 
Relations: Strategies and Tactics (Neıv· York: R.R. Donnelley and 
Sons Co., .1986), s.457. 

(21) Philip Lesl;v, Lesly1s Public Relations Handbook, :J.B. (Engle-v,>ood 
Cliffs, N.J.: Frentice-Han Ine., 1983), s.317. 
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20. yüzyılm ortalarında Amerikan üniversiteleri Halkla İlişkiler 

Derneği ile Amerikan Mezunlar Birliği'nin çabaları sonucu başlatılan 

faaliyetler, 1974 yılında Washington'da Eğitimi Destekleme ve Geliştirme 

Derneği'nin (Council for Advancement and Support of Education, CASEl 

kurulmasına neden olmuştur. Bu kurumun amacı(22): 

ı. Yükseköğretimin önemini duyurmak, 

2. Mezunların ilgi ve desteğini kuvvetlendirmek, 

3. Eğitim kurumlarının hükümetle olan ilişkilerini geliştirmek, 

4. üniversite personeline faaliyetler hakkında bilgi vermek, 

5. Kurum adına iyi bir damşma hizmeti verilmesini sağlamak, 

5. Eğitim için gerekli olan özel finansal desteği artırmaktır. 

1980'li yıllara gelindiğinde çeşitli üniversitelerin yöneticileri ve 

halkla ilişkiler sorumlularının CASE'e üye olduğu görülmüştür. CASE 

tarafından halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen 

konferanslar, çıkartılan yayınlar bu kişilerin kurumlarında daha etkili 

çalışmalarına yardımcı olmuştur. Böylece halkın azalan desteğini yeniden 

kazanmaya yönelik çalışmalar başlamıştır. Bunun için de kitle iletişim 

araçlarından yararlanılmıştır. Basın ve radyo-televizyon kurumlarıyla 

ilişkiler, kurum tarafından hazırlanan video kasetler, yayınlar, 

broşürler, kata1oglar bu konuda önemli rol oynamıştır. 

ABD'deki üniver;::;jteler içerisinde halkla ilişkiler bürosunu ilk 

olarak kuran ve bu alandaki çalışmalarını sürdüren I\Hchigan State 

üniversitesi tarafından halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik çalışmalar 

düzenli bir şekilde sürdürülmektedir. Şöyle ki, üniversitenin yıllık 

faaliyet raporları, üniversite yayınlarını tanıtan kitapçıklar, lisans ve 

lisansüstü programları tanıtan kataloglar, mezunlara yönelik hazırlanmış 

dergiler ve çeşitH amaçlarla mezunlara gönderilen matbu mektuplar 

bulunmaktadır. Bunun yanında personel için hazırlanan yayınlar radyo 

ve TV programları, çeşitli amaçlarla hazırlanmış posterler, afişler, 

takvimler, eşantiyonlar, broşürler, törenler ve özel gün kutlamaları, 

misafirlere tesisleri gezdirme, yürütülen faaliyetler arasında sayılabilir. 

(22) Cutlip, Center ve Broom, s.631; Lesl;v, s.317. 
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Bu faaliyetlerin yanındal... üniversiteler çeşitli amaçlarla tanıtım 

filmleri hazırlamaktadırlar. Bu filmler üniversitede hazırlandığı gibi, özel 

bir şirket tarafından da hazırlanabilmektedir. Ancak üniversitenin 

halkla ilişkiler birimi bu filmin senaryosunun yazımından, çekimine ve 

dağıtırnma kadar her aşamasında rol oynamaktadır(23). üniversitelerde 

bu tür tanıtım filmlerinin hazırlanmasının amacı ilgili çevrelerin 

dikkatinin çekilmesini sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan film kasetleri, 

gelecekte üniversitenin öğrencisi olması muhtemel lise öğrencilerine ve 

ailelerine, üniversiteye yeni başlıyan öğrencilere, bölge halkı ve 

hükümet yetkililerine gösterilmektedir. Böylece bu çevrelerin kampüsde

ki yaşamı tanımaları ve fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır(24). 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlı bir şekilde uygulanması ve 

örgütlenmesi için pek çok üniversitede halkla ilişkiler birimleri 

kurulmuştur. Böylece halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurum içinde ve 

dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 

ii. Türkiye'deki üniversitelerde Halkla t lişkilerin Gelişimi 

Anayasamızcia da belirtildiği gibi (md. 130) çağdaş eğitim-öğretim 

esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun insan gücünü yetiştirmek amacı ile, ortaöğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve damşmanlık 

yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden 

oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler 

devlet tarafından kanunla kurulmaktadır. Ancak kanunda gösterilen 

usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar 

tarafından da devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim 

kurumları kurulabilmektedir. 

üniversitelerin temel görevi, "yüksek düzeyde eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektir. 

(23) Kobre, s.231. 

(24) Kobre, s.229. 
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Bu görevleri de bünyelerinde bulunan fakülte yüksekokul, enstitü, 

merkez gibi kurumlarda, öğretim elemanı ve personelle en iyi şekilde 

yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 

üniversiteler ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla kurul

muşlardır. ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının görevleri kanunla 

belirlenmiştir. Şöyle ki, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan 

gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik 

yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunları araştırma 

konusu yaparak sonuçlarını toplum yararına sunmak, sanayi, tarım ve 

sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı 

sağlayacak çalışma ve programları yapmak ve yapılanlara katılmak, 

bununla ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, çevre sorunlarına çözüm 

getirici önerilerde bulunmak, eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, 

kullanmak ve yaygınlaştırmaktır(25). 

üniversitelerin görev ve işlevlerinin, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda yapılan tanımından da açıkça anlaşılacağı gibi, yükseköğretim 

kurumları, sadece ülkenin ihtiyacı olan alanlarda insan gücü 

yetiştirmekle kalmayıp, yaptıkları araştırmalarla da ülkenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmesine önemH katkılar getirmektedirler. 

üniversiteler bulundukları bölge halkının sosyal ve kültürel yönden 

gelişimlerinP ~ .. :..tJqda bulunabilmek amacıyla, farklı alanlarda çok sayıda 

hizmeti verme çabasj içerisine de girmişlerdir. üniversitelerin bu 

hizmetleri istenilen şekilde yerine getirebilmesi için devlet bütçesinden 

ayrılan kaynaklar dışında halkın desteğini ve güvenini kazanması 

gerekir. Bu kamu kurum ve kuruluşlarının başarısının ilk 

koşuludur. Kamu kuruluşlarının toplumda olumlu bir izienim yarata

bilmesi içü1, üstlendiği hizmeti etkili ve verimli biçimde yürütmesi 

gerekir. Beklentilerine uygun hizmet politikalarını, hızlı, nitelikli, ucuz 

ve verimli hizmet üreterek gerçekleştiren bir kamu kuruluşu için 

toplum doğal olarak olumlu düşünecek, ona güven, sevgi besieyecek ve 

destek sağlayacaktır(26). Bu nedenle başarı ile yürütülen bir hizmetin 

hangi koşullarda, ne tür çalışmalar, yol ve yöntemlerle gerçekleştiril

diğinin, halka duyurulması gerekmektedir. üniversiteler, özellikle 

(25) Bkz. "2547 Sa;vılı Yükseköğretim Kanunu" (4.11.1981), md. 12. 

(26) Yalçındağ, s.143-144. 



-19-

araştırmalarda elde edilen ve uygulamaya konulduğu taktirde 

mühendislikte, sanayide, tarımda vb. alanlarda önemli gelişmeler 

sağlayacak bilgileri çeşitli yöntemlerle topluma aktarırlar. Kitle iletişim 

araçlan halka bilgi aktarımının istenen etkinlikte gerçekleştirilmesi 

açısından çeşitli imkanlar sağlar. Ancak bilinçli, sistemli programlar 

aracılığı ile yapılmayan bilgi aktarımı, kamuoyunun salt tahminlere 

dayanarak değerlendirmeler yapması dolayısiyle de istenmeyen, 

beklenmeyen yanlış izlenimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Devlet 

tarafından ayrılan bütçenin nasıl harcandığının, çalışmalardan ne tür 

sonuçlar alındığının topluma duyurulması demokratikleşmiş bir toplum 

yapısında, her kamu kuruluşunun görevidir. Bunu gerçekleştirmenin en 

etkiH yolu da kitle iletişim araçlarından yararlamlmasıdır. Halkı 

ilgilendiren çeşitli konuların bilimsel araştırma, sempozyum, konferans, 

panel vb. yollarla tartışılarak, alman kararlarm basın, radyo-televizyon 

gibi kitle iletişim araçlarıyla duyurulmasıdır(27). 

üniversiteler bulundukları bölgeye de çeşitli hizmetler götürmekte

dirler. Bu hizmetlerin o bölgede duyurulması ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bölge sorunlar1 ve bu sorunlara üniversite olarak 

getirilen çözümler tartışılarak, sonuçlar halka duyurulabilir. Çünkü 

toplumda yaratılacak yanlış izienimler toplumun sevgi, destek ve 

güveninin yitirilmesine neden olur(28). 

üniversiteler sayılan bu hizmetlerin en iyi şekilde yerine 

getirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kanunu gereğince iş bölümüne 

yönelmişlerdir. 21 Kasım 1983 tarihli resmi gazetede yayınlanan 

Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarımn t dari 

Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinde de 

görüldüğü gibi bir idari teşkilat oluşturulmuştur. Aynı kanun hükmünde 

kararnamenin 27. maddesinde belirtildiği gibi üniversite idari 

teşkilatının başı genel sekreterdir ve teşkilatın çahşmasından rektöre 

karşı sorumludur. üniversite genel sekreterinin aynı kararnamenin 27. 

maddesinde belirtilen görevleri arasında basın ve halkla ilişkiler 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve rektörlüğün protokol, ziyaret 

ve tören işlerini düzenlemek de yer almaktadır. 

(27) Asna, s.116. 

(28) Ertekin, s.21. 
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Bir kurumda halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten birimin kurumun 

alaca~ı her karardan haberdar olması gereklidir. Zaman geçirmeden bu 

kararlara paralel programlar geliştirilmesi söz konusudur. Çevrenin bu 

kararlara yönelik istek ve beklentilerinin saptanması için basın-yayın 

organlarına bilgi aktarılır. Böylece iletişim araçlarında yanlış anlarnalara 

meydan vermeyecek haberlerin yaymlanması sağlanır. Bir kurumda 

halkla ilişkiler herkesin sorumlulu~udur. Ancak yürütülen tüm halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin planlı bir şekilde uygulanması ve örgütlenmesi 

gereklidir. Böylece faaliyetlerin sa~bklı bir şekilde sürdürülmesi 

sağlanabilir. Bu nedenle birimin do~rudan doğruya üst yöneticilerden 

birine ba~lı olarak faaliyet göstermesi söz konusudur(29). 

Ülkemizde ki bazı üniversitelerde çeşitli adlar altında (Halkla 

İ lişkiler, Basın ve Halkla İ lişkiler, Basm-Yaym ve Halkla İ lişkiler 

başkanhkları, büroları veya müdürlükleri) halkla ilişkiler faaliyetlerini 

sürdürmektedir (Bkz. Tablo 2-1). 

tiniversite 

Akdeniz 

Anadolu 

Ankara 

Atatürk 

Bilkent 

Boğaziçi 

Cumhuriyet 

Çukurova 

Basın ve Halkla İ lişkiler 
Şube Müdürlüğü 

Halkla İ lişkiler Müdürlü~ü 

Basın-Yayın ve Halkla 
ilişkiler Müdürlü~ü 
Basın ve Halkla İ lişkiler 

Ş.ube Müdürlü~ü 

Halkla tlişkiler Şube 
Müdürlüğü 

Basın-Yayın ve Halkla 
İ lişkiler Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İ lişkiler 
Bürosu 

(29) Göksel, s.113-114. 

Ba!lı Oldugu Yer 

Genel Sekreterlik 

Rektörlük 

Rektörlük 

Genel Sekreterlik 

Genel Sekreterlik 

Rektörlük 

Rektörlük 

-------------------------------------------~ 



Dicle 

Dokuz Eylül 

Ege 

Ereiye s 

Fırat 

Gazi 

Gaziantep 

Hacettepe 

İnönü 

İ stanbul 

İ stanbul 
Teknik 

Karadeniz 

Marmara 

Mimar Sinan 

On dokuz Aay.ı.o 

Orta Doğu 
Teknik 

Selçuk 

Trakya 

Uludağ 

Yıldız 

Yüzüncü Yıl 
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Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Basın, Protokol ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Bürosu 

Yazı İ ş leri ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü 

Basın ve Halka İlişkiler 
B üro Başkanlığı 

Basın ve Ha1kla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Halkla İlişkiler ve Tamtma 
Müdürlüğü 

Dış İlişkiler ve Enformasyon 
Müdürlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler 
l'.i:üdürlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

Basın Müşavirliği 
(Basın ve Halkla İ lişkiler 
Bürosu) 

Basın-Kültür ve Dış İlişkiler 
Başkanlığı 

Genel Sekreterlik 

İdari ve Mali İ şler 
Dairesi Başkanlığı 

Genel Sekreterlik 

Genel Sekreterlik 

Rektörlük 

Genel Sekreterlik 

Rektörlük 

Rektörlük 

Genel Sekreterlik 

Genel Sekreterlik 

Genel Sekreterlik 

Rektörlük 

Tablo 2-1. Türki,ve'deki üniversiteleı·in Halkla !lişkiler Faali,vetlel'ini 
YÜl'Üten Birimleri. 
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2. ÜN1 VERS1 TELER! N HALKLA 1 Lt ŞK! LER FAAL! YETLER! 

Birinci bölümde halkla ilişkilerin "Bir kurumun başarısını etkileyen 

çevrelerle karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve 

sürdürmeye yardımcı olan özel bir yönetim fonksiyonu" olduğu 

belirtilmişti. özd bir yönetim fonksiyonu olan halkla ilişkiler kapsamına 

bazı görevler girmektedir. Bu görevler şunlardır(30): 

ı. Kurumun başarısında etkili olabilecek kamuoyunun tutum, 

davranış ve e~ilimlerini tespit etmek, incelemek ve yorumlamak, 

2. Çevrenin yararını gözetmek üzere yönetimin sorumluluklarını 

tanımlamak, 

3. Kurumun sosyal sorumluluklarını ve çevrenin yararını da dikkate 

alarak her seviyedeki yöneticilere danışmanlık yapmak, 

4. Kurumun çevreyle olan sosyal ilişkilerine yardımcı olmaktır. 

Yukarıdaki tanıma ba~h kalarak üniversitelerdeki halkla ilişkiler 

faaliyetleri için bir tanım geliştirebiliriz: 

"üniversitenin çevresiyle karşılıklı, faydalı iliş kilerin 

belirlenınesini ve sürdürülmesini sa~lamaya yönelik 

planlanmış faaliyetler bütünüdür". 

Tanımdaki ilgili ç~vreden, üniversitenin ilişki içerisinde bulunduğu 

ve başarısında etkili olabilecek halklar kastedilmektedir. Bu bağlamda 

üniversitenin ilgili çevresini ö~renciler, ö~renci aileleri, öğretim 

elemanları, di~er personel, mezunlar, bölge ve ülke halkı, basın yayın 

kurumları, ortaö~retim ve diğer yükseköğretim kurumları, özel ve kamu 

kuruluşları oluşturmaktadır(31). 

(30) Cutlip, Center ve Broom, s.4. 

(31) Lesly, s.:J12; Norris, s.243; Cutlip, Center ve Broom, s.646-653. 

\ 
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üniversiteyle çevresi arasında bilgilendirici, anlayış ve kabul 

sağlayıcı bir iletişim sistemi oluşturulabilir. Bu sistemin işleyişini 

sağlayacak bir halkla ilişkiler programının hazırlanması gerekir. Bu 

sayede çevreye kurumun yapısım ve işlevlerini anlatmak mümkün 

olur(32). 

üniversiteler öncelikle eğitim-öğretim hizmeti veren kurumlardır. 

Bilimsel araştırma ve incelemeleriyle, sağlık, spor, kültürel, sosyal ve 

ekonomik alanlardaki çalışmalarıyla da topluma hizmet götürmektedirler. 

Bu hizmetlerin hangi koşullarda, ne tür çalışmalarla gerçekleştirildiği 

halka duyurulabilir. Basın, radyo ve televizyon, film, video gibi kitle 

iletişim araçları, sergiler, fuarlar, açılışlar, toplantılar, yarışmalar ve 

benzeri çabalar halka götürülen hizmetlerin tamtılmasında etkin rol 

oynamaktadır (33). 

Halkla ilişkiler oldukça geniş ve sınırları net olmayan bir 

faaliyetler bütününün yönetimini kapsar. Bu faaliyetler bütününü belirli 

alt başlıklarda toplayarak sınıflandırmak mümkündür(34). 

i. Genel Faaliyetler 

a. Kurumsal Reklamcılık 

ürün ya da hizmetlerin tamtılmasından çok, reklam veren kuruma 

ilişkin olumlu kamuoyu yaratmayı amaçlayan reklam türüne kurumsal 

reklamcılık (institutional ad vertising) denilmektedir (35). 

(32) Lesl;y, s.315. 

(33) Birkan U;vsal, "Yönetsel Liderlik ve Halkla 1 lişkilere Etkisi", Amme 
!daresi Dergisi, C.18, S.l (Mart 1985), s.83. 

(34) Cutlip, Center ve Broom, s.8-14. 

{35) Atilla M. öğüd, Biz Müthiş Bir Reklam Yaptırmak 1 stiyoruz, 2.B. 
(1 stanbul: Aya Yayınları, 1982), s.157. 
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Kurumsal reklamcılığın amacı bir kurumun saygınlığını sağlamak ve 

ününü sürdürebilmek için çevresini etkilemesidir(36). Kurumsal 

reklamcılık halkla ilişkiler içerikli bir tamtma yöntemidir. Bu nedenle de 

basınla olan iyi ilişkileri sürdürmek önem taşır(37). 

Kurumsal reklamcılığı diğer reklamlardan ayıran en büyük fark 

mesaj içeriklerindedir. Bu tür bir tanıtım etkinliğinde ağırlık kurumun 

tamtılmasıdır. 

Bir halkla ilişkiler programında birinci bölümde sıralanan araçlarm 

tümünün kullanımı zorunlu değildir. önemli olan hangi iletişim aracından 

ne zaman ve ne şekilde yararlanılacağmın belirlenmesidir. Bir halkla 

ilişkiler faaliyeti olan kurumsal reklamcılık çalışmalarında amaç kurumsal 

bir görüntü yaratmaktır. Bu nedenle iletişim sürecinde her araç 

kurumsal görüntü yaratılmasına katkı sağlamaktadır. özellikle gazete, 

dergi, radyo ve televizyonun kurumsal reklamcıilk çalışmalarmda önemli 

bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bu araçlarla daha geniş kitlelere 

ulaşmak mümkün olmaktadır. Kurumsal reklamcılık çahşnıalarında 

yüzyüze sürdürülen iletişimden de zaman zaman yararlanılmaktadır. 

Kurum 

kurumsal 

veya kuruluşun halkla 

reklamcılığın yapılmasını 

ilişkiler birimi programı 

uygun görmüş ve 

gereği 

bunu 

gerekçeleri~, lt :')netime kabul ettirip bütçesini buna göre ayarlamışsa, 

kamuoyunda saygınlıK, olumlu imaj ve güven yaratmaya yönelik bir 

kampanya halkla ilişkiler biriminin denetiminde gerçekleştirilebilir(38). 

üniversitelerin verdikleri hizmet türünden ötürü toplumda bir 

saygınlık ve güven kazanmaları gerekmektedir. Şu ya da bu fakültenin 

veya bölümün yaratmış olduğu saygınlık değil, üniversitenin bir bütün 

olarak yaratmış olduğu saygınlık ve imaj önem taşımaktadır. Bu amaçla 

üniversiteler kurumsal reklamcılık çalışmalarına yönelmişlerdir. 

Basın-yayın kurumlarıyla ortak çalışmalara girmişlerdir. Sözgelişi, 

üniversiteyi tanıtıcı programlar hazırlayarak, bunların radyo ve 

televizyonda yaymlanmasını sağlamak gibi. 

(36) Göksel, s.39. 

{37) Ertekin, s.46. 

{38) J[adıbeşegil, s.58. 



-25-

üniversite yetkilileri, öğretim üyeleri ve diğer personel de 

kurumsal reklamcılık faaliyetlerine katkıda bulunabilirler. Bu kişiler 

video kasetleri, tanıtım broşürleri, kataloglar vb. ile ortaöğretim 

kurumlarına gidebilirler. Henüz lise çağlarında okuyan, hangi 

üniversiteyi ve hangi bölümü seçeceği konusunda kararsız olan 

öğrencilere üniversiteyi ve bölümlerini tanıtabilirler. Böylece öğrencinin 

yetkili bir ağızdan o üniversite hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 

öğrencilere yönelik resim, fotoğraf, karikatür vb. yarışmalar 

düzenlemek bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Bu yarışmanın duyurularının 

radyo, televizyon ve gazetelerde yapılması için gazete ve dergilerde 

yer, radyo ve TV'de ise zaman satın alınarak kurumsal reklamcılık 

faaliyetleri sürdürülebilir. 

Yine çeşitli zamanlarda üniversite yetkilileri ve öğretim üyelerinin 

radyo ve televizyon programlarında üniversiteyi temsilen konuşmalar 

yapmaları da bu tür faaliyetlerin kapsamına girer. 

b. Tanıtım Faaliyetleri 

Bir mamul, hizmet ya da kurum hakkında hazırlanan mesajların 

kitle iletişim araçlarından ve yüzyüze ilişkilerden yararlamlarak 

duyurulması için yürütülen planlı çalışmaların bütünü tamtım (publicity) 

faaliyetlerini oluşturmaktadır ( 39). 

Tamtırnda uyulması gereken en önemli ilke halka gerçekleri 

söylemektir. Halka söyleyebileceği olumlu bir şeyi olmayan bir kurumun 

susarak halkın ilgisini uzakta tutması söz konusu olamaz. Bu durumda 

kurumun izlemesi gereken tek bir yaklaşım kalmaktadır. Halka 

tanıtilmaya değer bir hizmet politikası oluşturmak, bu politikayı halkın 

yararına programlar aracılığıyla etkili ve verimli bir uygulamaya 

dönüştürmektir(40). İşte ancak bu tür bir yaklaşımla tamtım gerçek 

anlam ve içeriğine kavuşabilir. 

(39) Kazancı, s.51. 

(40) Yalçındağ, s.133. 
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üniversitelarde her yıl e~itim-ö~retim programlarının yanında çeşitli 

faaliyetler de sürdürülür. Bu faaliyetlerin halka duyurulması için kitle 

iletişim araçlarmdan yararlanılır. Çünkü kitle iletişim araçları mesajımızı 

daha geniş kitlelere ulaştırabilir(41). 

Basından, radyo ve televizyondan, film ve video kasetlerinde:n, 

kataloglardan, broşürlerden, bültenlerden, sergi, fuar, açılış, toplantı ve 

yarışmalardan tamtım faaliyetlerinde yararlanılmaktadır. Bunların 

yanmda üniversite yöneticileri tarafından sürdürülen yüzyüze ilişkiler 

vardır. Bu yol ve yöntemler tanıtırnın istenilen etkinlikte sürdürülmesi 

açısından önem taşır(42). Ancak kurum adına hazn·la:nan haber 

metinlerinin, broşürlerin, radyo ve TV senaryolarınm, konuşmalarm ve 

film sekanslarının halkın ilgisini çekecek şekilde yazılması gerekir. Bu 

da Amerika Halkla ! lişkiler Derne~i E~itim Komitesi tarafından tespit 

edilen temel meslek grupları arasında yer alan metin yazarının görevleri 

arasındadır(43). Kurumda çalışan iyi bir metin yazarı halkın ilgisinin 

çekilmesi açısından gereklidir. 

Tamtım faaliyetleri yürütülürken basınla iyi ilişkiler kurmak ve 

basının güvenini kazanmak gerekir. Basma haber akışmda basın 

bültenlerinden yararlamlır. Haber bültenleri üniversitedeki çeşitli 

faaliyetler hakkında halkı bilgilendirmek açısından önemlidir. Gazete

cilere üniversiteyi tanıtıcı geziler düzenlenebilir. Bu sayede özellikle 

üniversitedeki gelişmelerin basın tarafından yakından izlenmesi mümkün 

olur(44). Çeşitli zamanlarda düzenlenen basın toplantıları ve kokteylleri 

de basın mensuplarının üniversite yetkilileriyle bir araya gelmelerini 

sa~lar. 

üniversitede de~işik amaçlarla yayınlar (katalog, broşür, aylık 

rapor, özel yayınlar, dergi, gazete, yıllık, el kitabı, kitapçıh:, afiş, 

program, davetiye vb.) hazırlanır. önemli olan bu araçlarm hem genel, 

hem de özel durumlar için ne zaman ve nasıl kullamlaca~ma karar 

(41) A.vsel Aziz~ "Halkla 1 lişkileı· ve Sözlü Basın", Halkla !lişkiler 
Sempozyumu-87, s.137. 

(42) Göksel, s.65-71; Kazancı, s.41-51. 

(43) Cutlip ·Fe Center, s.22. 

(44) Oya Tok göz, ''Gazetecilik-Halkla t lişkiler t lİş kisinde Yazılı Basının 
Rolü ve O nemi", Halkla !lişkiler Sempozyumu-87, s.145. 
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vermektir. Yapılan her yayın kurumu temsil etmektedir. Bu nedenle bir 

kurumda çJkartılan yayın aşağıdaki soruların cevaplarını temel alacak 

şekilde planlanır(45): 

1. Yayının hitap ettiği kitle nedir? 

2. Kitleye ne söylemek istiyorsunuz, yani yayın hangi amaca hizmet 

ediyor? 

3. Yayını okuduktan sonra ilgili kitlenin ne yapmasım istiyorsunuz? 

4. Yayın dağıtıma ne zaman hazır olmalıdır? 

Yayım bu soruların cevapları doğrultusunda hazırlamak başarıyı 

büyük ölçüde etkileyecektir. 

Radyo ve televizyon mesajımızı geniş kitlelere ulaştırmacia önemli 

rol oynar. Bu nedenle tanıtım amaçlı halkla ilişkiler çalışmalarında radyo 

ve televizyondeın sıkça yararlanılır(46). Gazete ve dergiler için olduğu 

gibi, radyo ve televizyon için de basın bültenleri hazırlanabilir. Radyo 

ve televizyoncia yayınlanan röportajlar da halkla ilişkiler çalışmaları için 

önem taşır. Sözgelişi üniversiteden bir grup öğrencinin herhangi bir 

alanda ödül alması ve bu öğrencilerle radyocia ve televizyoncia röportaj 

yapılması gibi. üniversite öğretim üyelerinden birinin uzmanlık dalmda 

konuşma yapmak üzere radyo ve televizyoncia gerçekleştirilen bir açık 

oturuma davet td ilmesi gibi. 

Bunların dışında 

törenleri, yeni bir 

gerçekleşmektedir. 

çeşitli zamanlarda üniversitede temel atma 

binanın açılışı, yıldönümleri vb. özel olaylar 

Böyle günler için uygun zaman seçimi yapılır. 

Program en ince ayrıntısına kadar tasarlanır, çıkabilecek aksaklıklar 

göz önünde bulundurularak tedbirler alınır. Basmda, radyo ve TV'de 

yer alması için çalışılır(47). Bu amaçla yürütülen çalışmalar da tamtım 

kapsamına girer. 

üniversitede gerçekleştirilen faaliyetlerden kurum çalışanları ve 

öğrenciler de haberdar edilmelidir. Amaç kurum içindekilerin çevrelerine 

sağlıklı bilgi aktarmalarını sağlamaktır. Bu nedenle personele doğru ve 

(45) Lesl.Y, s.322. 

(46) Kobre, s.266. 

(47) Kobre, s.303. 
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gerçek bilgiler vermek için toplantılar, kapalı devre TV programları, üst 

düzey yöneticilerinin birimleri ziyareti, kurum içi süreli yayınlar, 

duyuru panalarma asılan mesajlardan yararlanılabilir(48). Kurumun 

kültürel katkısmı, ekonomik değerini, araştırmalarmı, halka duyurmak 

açısından kurum içi çalışanların desteği halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

istenilen şekilde yürütülmesi açısından gereklidir(49). 

üniversiteyle ilgili gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri sonucu 

üniversitenin yöre halkına ve topluma olan katkıları daha iyi anlaşılır. 

Toplumun desteğinin kazanılması sağlanır. Toplumun desteğiyle birlikte 

yürütülen çalışmalar da daha çabuk sonuca ulaşır. 

c. Basın Sözcülüiü 

Basın sözcüleri, kurumu ilgilendiren haberlerin kitle iletişim 

araçlarmdan yararlanılarak halka duyurulması için faaliyet gösteren 

kişilerdir. 

Bir kurumda basın sözcülüğünü (press agentry) üstlenmiş olan kişi 

veya birimin görevi, halkın ilgisini çekmekten çok hallun kurumu ve 

verdiği hizmeti anlamasını sağlamaktır. Bu nedenle tanıtım bir basın 

sözcüsünün temel görevidir(50). 

Basın sözcülüğü ile tamtım birbirini tamamlayan halkla ilişkiler 

faaliyetleridir. Kurum tarafından düzenlenen basın kokteylleri, sergiler 

ve özel günler, misafirlere tesisleri gezdirme, açıhş günleri ve kutlama 

törenleri, yarışma ve ödül törenlerinin hazırlanması tamtım faaliyetleri 

içersinde yer alır. Bu faaliyetlerin basın bültenleri hazırlanarak, basın 

toplantılan düzenlenerek ve yüzyüze ilişkilerle basma duyurulması 

basın sözcüleri tarafından yapılır. 

Basının halkla ilişkiler faaliyetleri içindeki yeri önemlidir. Amerika 

Halkla !lişkiler Derneği tarafından yapılan araştırmada halkla ilişkiler 

(48) Kadıbeşegn s.189-190. 

(49) Lesly, s.320. 

(50) Cutlip, Center ve Bl'oom, s.12. 
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faaliyetleri içinde sekiz temel meslek grubu tespit edilmiştir(51). Bunlar 

metin yazarlığı, yayına hazırlama, medya ilişkileri, tanıtım, konuşma, 

yapım, planlama ve kurumsal reklamcılıktır. Bu listeye iki madde daha 

eklenebilir. Bunlardan birincisi sık sık davetiye alınan sosyal yardım, 

kültür ve eğitjm, belediye ve kamu kuruluşlarıyla ve siyasi partilerle 

ilgili faaliyetlere kurumu temsilen katılmaktır. ! kincisi ise karar almada 

yardımcı olacak kamuoyu ve diğer konularda araştırma yapmaktır. 

Görüldüğü gibi medya ile ilişkiler (gazete, dergi, radyo, televizyon 

vb.) halkla ilişkiler faaliyetleri içinde temel meslek gruplarından biri 

olarak yer almaktadır. Bu nedenle kurum tarafından zaman zaman basın 

toplantıları, kokteyller ve basma kurumu tanıtıcı geziler düzenlenebilir. 

Basın yayın kurumları ziyaret edilir. Böylece yüzyüze ilişkilere imkan 

sağlanmış olur. özel açıklamalar ve haberlere yer verilmesi, yazılmaması 

koşuluyla bazı bilgilerin aktarılması basmla ilişkiler kapsamına 

girmektedir(52). Bu nedenle basın sözcülüğü görevini üstlenen kişiler 

tarafından, basınla ilişkilerin 

üniversitede gerçekleş tirilen 

yöntem ve biçimleri üzerinde durulur. 

faaliyetlerden bu kurumlar haberdar 

edilir. önemli olan basma doğru ve zamanmda bilgi verilmesidir. 

d. Kamusal t lişkiler 

Halkla ilişkilerin alanına giren bir diğer faaliyet türü de kamusal 

Hişkiler (public affairs) çalışmalarıdır. Public affairs kavramı, 

Amerika'daki bazı anonim şirketler, silahlı kuvvetler ve birçol\ kamu 

kurumu tarafından halkla ilişkiler görevinin yerine kullanılmıştır. Bu 

durum kavramlarm birbiı·ine karışmasına neden olmuştur. Çünkü 

sunulan bütün hizmetler halkla ilişkiler kapsamına girmektedir. Kamusal 

ilişkiler ayrıca çevreye kurum tarafından eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik 

vb. alanlarda götürülen hizmetleri kapsayan bir faaliyet olarak da 

nitelendirilmektedir. Kamusal ilişkiler faaliyetini sürdüren kişiler 

kurumlarıyla hükümet arasındaki ilişkileri kurmaya ve sürdürmeye 

çalış ır lar ( 53). 

(51) Cutlip ve Center, s.22. 

(52) Kadıbeşegil, s.144. 

(53) Cutlip ve Center, s.ll. 
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Batıda ve ülkemizde üniversiteler eğitim ve öğretim çalışmalarının 

yanında bulundukları bölgenin halkına ve ülkeye de hizmet götürür. 

üniversite hastaneleri bu konuda en güzel örnektir. Çevrenin çeşitli 

konularda aydınlatılması için üniversite tarafından çeşitli kampanyalar 

düzenlenir. örneğin, aile planlaması, ruh sağlığı kampanyaları gibi. 

üniversitelerde çeşitli zamanlarda bilimsel, kültürel, sosyal, sportif 

faaliyetler gerçekleştirilir. Bu faaliyetlere üniversitenin bulunduğu 

bölgede bulunan kurum ve kuruluş yöneticileri ile hükümet yetkilileri 

çağırılarak üniversiteyi yakından tanımaları sağlanır. Çeşitli kurum ve 

kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere de kurumu temsilen 

bir kişinin veya grubun katılmasmı sağlamak, üniversitenin bu tür 

etkinliklerde unutulmaması için faydalı olur. 

Halkla ilişkilerin yürütülmesinde bir diğer faaliyet türüde kamusal 

i1işkiler kapsamına giren lobi (lobbying) faaliyetleridir. Lobi faaliyetleri, 

yasaları hazırlayan kişilerle ilişkiler kurmayı ve bir yasanın çıkması 

ve~ra çıkmaması için gösterilen çabaları kapsar(54). Lobi faaliyetleri ile 

uğraşan kişilerin yasaları hazırlayan kişileri etkilemede kullandıkları 

başlıca yöntemler vardır. Bunlar, yüzyüze iletişimi sağlayan görüşmeler, 

birtakım aracılar ve grupları devreye sokarak iletişimi ve etkileşimi 

sağlamaya yönelik girişimlerdir ( 55}. 

özel veya kamu yararına çalışan kuruluşlarm yasama organınca 

çözülebilecek çeşitli sorunları olabilir. Yasaları hazırlayanlada ilişkiler 

kurulması, 

yürütülen 

çalış m alarmı 

yani belirli konularda milletvekillerinin aydmlatılması için 

çabalar lobi faaliyetleri kapsarnma girer. Lobbying 

meclis koridorlarmda sürdürmek şart değildir. Yemekte, 

konferans, seminer, açık oturum gibi toplantılarda, ayaküstü sohbetlerle 

bile parlemento üyelerine gerçekler açık ve dürüst bir dille 

anlatılabilir. Böylece sorunun çözülmesi için yeni bir yasa çıkartılması, 

veya varolan yasalarda bazı değişiklikler yapılması sağlanabilir(56). 

(54) Cu tl ip, Gen ter ve B room, s.14. 

(55) Ertelrin, s.50. 

(56) Asna, s.220. 
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ii. özel Faaliyetler 

a. Birincil Hedef Kitlelere Yönelik Faaliyetler 

aa. Mezunlar 

üniversiteler tarafından mezunlarm üniversiteye olan ilgi ve 

desteklerinin sürekliliğinin sağlanmasına önem verilmiştir. Burada amaç 

iyi yerlere gelmiş mezunların aracılığı ile üniversitenin tanıtırnun 

yapmaktır(57). Batıda birçok üniversite gündeminde olan konularla ilgili 

toplantılar düzenleyerek, mezunların da katılımını sağlamıştır. Gerek 

eğitim turlarına, gerekse yurtdışı gezilerine mezunlar davet edilmiştir. 

Mezunlara üniversitede gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerde rol 

verilmiş tir ( 58). 

üniversite tarafından öğrencilerin mezun olduktan sonra üniversite 

ile olan bağlarını koparmamalarına çalışılır. Bu amaçla üniversitenin de 

desteğiyle mezunlar derneği kurularak, çeşitli üniversite mezun 

derneklerinin birbirleriyle dayanışma içine girmeleri sağlanır. l\1ezunlara 

yönelik özel günler düzenlenerek, bizzat rektör tarafından kurum 

hakkında bilgi verilir(59). 

rvlezunları öğrenim gördükleri üniversiteye bağlı tutahilrnek için 

batıda bazı üniversiteler onlara kampüs içerisinde çalışabilme imkanı 

sağlamıştır. Amerika'daki Michigan State üniversitesinde mezunlara 

yönelik yıllık faaliyet raporlarmın yanısıra, üniversite etkinliklerinin 

tanıtıldığı dergiler çıkartılmakta, matbu mektuplar hazn·lanarak 

mezunların adreslerine gönderilmektedir. Ohio State üniversitesi, 

Mezunlar Enformasyon Merkezi tarafından ailelere bilgi veren mektuplar 

hazırlanmaktadır. Kampüste gerçekleşen olaylar hakkında bilgi veren 

gazeteler yayınlanmaktadır. Böylece tanınmış mezunların ün:iversiteye 

yardım ve destekleri sağlanmaktadır. ABD'deki Brown's üniversitesinde 

de mezunlarla ilişkilere önem verilmektedir. Bu amaçla bir komite 

oluşturularak, mezunlarm birbirleriyle olan ilişkilerinin daha sağlam 

(57) Kobre, s.354. 

(58) Cutlip, Center ve Broom, s.651. 

(59) Kobre, s.358. 
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temellere dayandırılması sağlanmıştır(60). ülkemizde de mezunlarla 

iletişim kurmak ve mezun olacak olan öğrencilere iş bulmak amacıyla 

Orta Doğu Teknik ve Hacettepe üniversitelerinde merkezler kurul

muştur. Bu merkezler tarafından halen üniversitenin öğrencisi olanlara 

da iş imkanları yaratılmaktadır. 

üniversiteler öğrencilerine karşı okuldayken gösterdikleri ilgi ve 

desteği, mezun olduktan sonra da sürdürebilirler. Öğrencilere ve daha 

sonra mezunlara gösterilen ilgi yeni gelecek öğrencilere üniversitelerini 

seçerken karar vermelerinde yardımcı olacaktır. 

bb. öğrenci Aileleri 

Eğitim kurumlarında halkla ilişkiler programları, ailelerin kabulünü 

ve işbirliğini kazanmak üzere de düzenlenebilir(61). Bu amaçla 

üniversitelerde aile le re yönelik halkla ilişkiler programları 

sürdürülebilir. Şöyle ki, üniversite içinde açılan ve öğrenci, ailelerinin 

de yararlanabildiği lokaller ailelerin birbirleriyle yakınlaşmasım sağlar. 

üniversitenin bulunduğu yer dışında oturan öğrenci velileri çok az bir 

ücretle üniversite içinde konuk edilebilir. ÇeşitH zamanıarda partiler 

düzenlenerek, ailelerin üniversitedeki yaşamJ paylaşmaları sağlanabilir. 

Böylece aileler ile üniversite yönetimi ve personelinin birbirlerini 

tanıyabilecekleri ortam oluşturulmuş olur. 

üniversitede çeşitli amaçlarla çıkartılan yayınlar vardır. Bu 

yayınlarda öğrenci haberlerine de yer verilerek, öğrenci velilerine 

gönderilebilir. Ayrıca kampüste meydana gelen ve öğrenci velilerini de 

ilgHendiren olaylar hakkında ailelere mektuplar postalamr. Böylece 

onların da bilgi sahibi olmaları sağlanabilir(62). 

(60) Cutlip, Center ·ve Broom, s.652. 

(61) Craig E. Ananoff ve Otis ıv. Baskin, 
Professions and Practice (San Francisco: 
1983), s.292. 

(62) Cutlip, Ceilter ve Broom, s.651. 

Public Relations: 
West Publishing 

The 
Co •.• 



-33-

cc. Bölge ve ülke Halkı 

üniversitelerin temel görevi, bilindiği üzere, "yüksek düzeyde 

eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık" hizmetlerini 

yerine getirmektir. Bunun yanında üniversiteler bulundukları çevrenin 

ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesi konusunda müteşebbis olmak, bu 

konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek görevini de 

üstlenmişlerdir. Ç.eşitli yayınlar, halk konferansları, radyo ve basın 

yoluyla yapılan çalışmalar, toplumun yalnız ekonomik sorunlarına çözüm 

şekli getirme değil, aynı zamanda çevreyi sosyal yönden etkileme 

açısmdan da büyük önem taşır(63). 

üniversiteler toplumun sorunlarını, kurulduğu bölgenin sosyal, 

ekonomik, kültürel, sağlık ve tarımsal yönlerini dikkate alarak 

değerlendirmek durumundadır. Bilim adamı, bir taraftan bilimsel 

araştırmalar yaparken, diğer taraftan bulunduğu bölge, dolayısıyla ülke 

kalkınmasım amaçlayan çalışmalara yönelebilir. 

üniversitelerin özellikle araştırmalardan elde ettikleri sonuçlar 

vardır. Bunlar uygulamaya konulduğunda mühendislikte, sanayide, 

tarımda vb. alanlarda önemli gelişmeler sağlayacak bilgiler olabilir. 

Araştırma ve incelemelerden elde edilen bu bilgileri halkın veya 

ilgilenen kesimlerin anlayacağı şekilde ulaştırmak için radyo ve 

televizyondan yararlanılır. Gazete, dergi, bülten vb. yazılı araçlar ile 

konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetler önem 

taşır(64). Bunun yanında Amerika'daki bazı üniversiteler bilgiyi halka 

yaymak ve çalışan halk için programlar geliştirmek üzere halk eğitimi 

üniteleri ve akşam eğitim veren yüksekokullar açmışlardır(65). 

üniversiteler sosyal alanlardaki çalışmalarıyla da topluma hizmet 

götürür. Çeşitli zamanlarda üniversitede konser, tiyatro, sinema, resital 

vb. etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinliklerden bölge halkının da 

yararlanabilmesi için şehrin çeşitlj yerlerinde duyurular yapılabilir. 

(63) Osman Tekinel, Oğuz Yurdakil ve Nafi Ba;vtorun, "üniversitelerde 
Halkla 1 lişkiler Uygulamaları", Halkla !lişkiler Sempozyumu-87, s.85. 

(64} Tekinel, vd., s.87. 

(65) Hüse;vin Korkut, "üniversite ve Halkla 1 lişkiler", Oa4daş Ekitim 
Dergisi, Y.9, S.93 (Ekim 1984), s.29. 
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üniversite içersinde tiyatro, müzik, resim, fotoğraf, karikatür gibi 

dallarda faaliyet gösteren kulüpler oluşturulabilir. Çeşitli zamanlarda 

sergilenen kulüp çalışmalarının bölge halkı ve öğrenci velileri 

tarafından izle ne bilmesi sağlana bilir. 

üniversiteler halkla ilişkiler faaliyetleriyle kendi görev ve 

fonksiyonlarım da ortaya koyarlar. Böylece özellikle bölge halkında 

üniversiteye ilişkin yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklanan 

düşüncelerin oluşması engellenmiş olur. 

b. tkincil Hedef Kitlelere Yönelik Faaliyetler 

aa. Öğrenciler 

üniversiteler ülke çapında hatta uluslararası düzeyde eğitim ve 

öğretim veren kurumlardır. üniversite öğrencisi öğrenim hayatını 

tamamladıktan sonra, mezun olarak köyüne, kasabasına, kentine veya 

ülkesine dönmektedir. Bulunduğu yerde de üniversitesini temsil 

etmektedir. 

Öğrenciler üniversiteye başlarken iyi eğitim görmek ve üniver

sitenin hizmetlerinden yararlanmak isterler. üniversiteler ise öğrenci

lerin en iyi şekilde yetişmesi, sorumluluk sahibi gençler olmaları 

için çalışırlar(66). Bu amaçla öğrencilere bazı üniversitelerde çalışma 

imkanı yaratılmıştır. ülkemizde bazı üniversitelerde öğrenciler personel 

gibi çalıştırılmaktadır. Sözgelişi, Anadolu üniversitesinin öğrencilerine 

üniversite vakfından burs sağlanmaktadır. Bunun karşılığında öğrenci 

derslerinden arta kalan zamanda üniversitenin çeşitli birimlerinde 

okuduğu bölümle ilgili bir işte çalışmaktadır. 

Batıda da bazı üniversiteler, öğrencilerin üniversitede alınan 

kararlarda söz sahibi olabilmelerjni sağlamak amacıyla özel bir çaba 

sarfetmektedirler. Amaç, öğrencinin üniversite yönetimine katılmasını 

sağlayarak, kendilerine olan güvenlerinin artırılması ve sorumluluk 

kazanmaları dır. 

(66) Lesl.Y, s.322. 
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değerlendirebilecekleri, fiziksel 

müracaat edebilecekleri, yemek 

ve 

ve 

barınma ihtiyaçlarını karşıla~rabilecekleri yerlere ihtiyaç duyarlar. 

Bunun için de üniversiteye ait saıtlık merkezleri kurulur. Sinema, 

tiyatro, konser, resita] vb. faaliyetler duzenlenir. Bir kısım faaliyetler 

de öğrenciler tarafından gerçekle;;, tirilir. Bu amaçla üniversite 

bünyesinde fotoğrafçıhk, sinema, tiyatro, ~razetecHik kulübü gibi çeşitli 

kulüpler oluşturulabilir. Bu faaliyetlerden öğrencilerin haberdar olmaları 

için formlar hazırlanarak bölümlere gönderilebilir. Rampüs içerisindeki 

panolara duyurular asılabilir. Gerek öğrencilerin gerekse öğretim 

elemanları ve diğer personelin tatillerinde yararlanabilecekleri dinlenme 

tesisleri oluşturulabilir. Yine öğretim elemanı, diğer personel ve 

öğrencinin yemek, ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarını karş1lamaya yönelik 

çalışmalar yapılabilir. Kampüs içerisinde çeşitli yerlerde banka, pastane, 

eczane, kitapçı vb. yerler açılarak öğrencinin ve personelin çeşitli 

ihtiyaçlarına cevap verilebilir. 

üniversiteye yeni başlıyan öğrencilerin başlang1çda bu hizmetlerden 

haberi olmayacaktır. Bu nedenle üniversite kampüsunu ve üniversite 

yaşamını anlatan broşürler hazırlanabilir. Yetkili kişiler tarafından 

tamtım toplantıları düzenlenerek öğrencinin okula daha çabuk uyumu 

sağlanabilir ( 67). 

önemli olan, bir eğitim kurumunda halkla ilişkiler faaliyetleri 

düzenlenirken, öğrencilerin görüşlerini söyleyebilmeleri için ortam 

yaratılması, düşüncelerine değer verilmesidir(68). 

bb. Personel 

Bir kurumda yöneticiden odacıya her kademedeki personel dışarıya 

karşı kurumu temsil etme özelliği taşımaktadır(69). 

(67) Tekinel, vd., s.93. 

(68) Aronoff ve Baskin, s.292. 

{69) Kazancı, s.139. 
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üniversiteler ayrı uzmanlık dallarında ve çeşitli statülerdeki 

insanların birarada çalıştıkları kurumlardır. üniversitelerde doktordan, 

edebiyatçıya, fizikçiden, dişçiye, veterinerden mühendise kadar çeşitli 

uzmanlık dallarmda çalışan personel bulunmaktadır. Bunun yanında 

tahakkuk memurundan, personel memuruna ayniyatçıdan, bahçıvana, 

danışma memurundan, yemekhane görevlisine kadar çeşitli alanlarda 

çalışan kişiler de bulunmaktadır . 

. Modern bir yüksek öğretim kurumunda ayrı alanlarda hizmet veren 

öğretim elemanı ve personel farklı ihtiyaçlara değerlere, eğilimiere ve 

tutumlara sahiptir. Bu nedenle, bu kadar farklı yapıda ve özellikteki 

personelin faaliyetleri arasında koordinasyonun sağlanması da bir sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da iletişimi zorlaştırmaktadır. Bir iletişim 

programını hem öğretim elemaniarına hem de diğer personele yönelik 

olarak hazırlamak tartışma konusu olabilir. Eğer amaç çok basit 

mesajların iletilmesinden öteyse, farklı programlar tasarlamak daha 

sağlıklı olur. 

Bu nedenle üniversitelerde çalışan öğretim üye ve yardımcıları ile 

üniversitede çalışan diğer personeli ayrı başlıklar altında ele almak 

gerekmektedir. 

öuetiın tlye ve Yardımcıları 

Bir üniversitede enstitü, fakülte ve yüksekokulların başındaki 

kişiler ile bu kurumda çalışan diğer yönetici ve öğretim elemanları, 

üniversitenin toplumda yarattığı ve yaratmak istediği imajın oluşmasında 

öneml1 bir rol oynamaktadır. 

öğretim elemanları, gerçekleştirmiş oldukları bilimsel araştırmalarla, 

katılmış oldukları sempozyum, toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler

le kurumlarını üniversite içinde ve dışmda temsil ederler. Zaman zaman 

gerçekleştirilen çeşitli radyo ve televizyon programıarına öğretim 

üyeleri de katılır. Bu kişilerin sık sık radyodan veya televizyondan 

üniversitesi adına seslenmesi, yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli 

toplantılara katılması, araştırma yapmak üzere üniversitelere davet 

edilmesi, üniversitenin adının duyurulmasında önemli rol oynar. 
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Akademisyenlerin üniversitelerine olan katkılarına karşılık üniver

sitenin de onlara götürdüğü hizmetler vardır. üniversite içinde ve 

dışında gerçekleştirilen tüm bilimsel faaliyetlerin zamanmda duyurul

ması, üniversite içi yayınların halkla ilişkiler birimi tarafından 

çıkartılan yaymda verilmesi gibi. 

Öğretim elemanlarından biri ülke içinde veya dışmda konferans, 

toplantı, sempozyum gibi etkinliklere davet edildiği taktirde üniversite 

tarafından gerekli kolaylıklar sağlanabilir. Kurum içi yayın dışmda 

ulusal basında da bunun duyurusu yapılabilir. Böylece akademisyenin 

üniversitesi tarafından yalnız bırakıldığı duygusuna kapılması önlenmiş 

olur. 

Diğer Personel 

üniversitelerde yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli alanlarda çahşan 

personel hizmet vermektedir. üniversitede çalışanlara kurumda ne tür 

faaliyetlerin sürdürüldüğü hakkmda bilgi vermek onların kendilerini 

kurumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlayabilir. Çalışanlardan 

gelen önerilere ve düşüncelere değer vermek gerekir. Çünkü kurumun 

kültürel katkısmı, ekonomik değerini, araştırmalarmı, akademik statüyü 

halka duyurmak açısmdan personelin desteği geniş halkla ilişidier 

kampanyası için gereklidir(70). 

Bir kurumda, kurumun en üst kademesinden en alt kademelerinde 

çalışanlara k~dar her seviyedeki personele hitap edecek şekilde gazete 

veya bülten hazırlamak mümkündür. üniversitelerde de kurum içi 

iletişimin sağhklı bir şekilde kurulabilmesi için bu tür yayınlar yapıhr. 

üniversitede çalışanlar kurumlarıyla ilgili her türlü haberi bu yayında 

bulmak isterler. Yayın aracılığı ile üniversite içi resmi iletişim 

sağlanmakla birlikte, içeriği bakımından gayri resmi iletişimin konu 

edindiği sorunlara da (doğum, ölüm, evlenme vb.) değinilebilir. Bu 

sayede, birbirinden ayrı kişi ya da gruplarm birbirleriyle kaynaştınl

ması ve daha iyi bir iletişim ortamının kurulması sağlanır. Kuruluş 

yıldönümü, açılış törenleri gİbi konularda kitapçıklar hazırlanabilir. 

(70) Lesly, s.320. 
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üst düzey yöneticileri zaman zaman birimleri ziyaret 

çalışanlada yüzyüze görüşmeler yapabilirler. Bu görüşmeler 

çalışanlarda olumlu etki bırakır. 

ederek 

genelde 

İ letilmek istenen mesajlarm duyurulmasmda, çalışanların göre

bileceğ;i yerlere yerleştirilen duyuru panoları önemlidir. Çalışanlarm 

aileleriyle birlikte izleyebilecekleri konser, resital, sinema, tiyatro 

günleri, resim, fotoğ;raf sergileri düzenlenebilir. Personele ucuz 

alış-veriş imkanları sağ;lanabilir. 

Çalışanlarm çocuklarına yönelik (kreş, ana okulu, org, bale, yüzme, 

bilgisayar, İ ngilizce eğ;itimi gibi) çalışmalar yapılabilir. Personel 

çocuklarının okumaları için burs imkanları sağ;lanabilir. Ç.ocukların el 

becerilerini teşvik için sergiler düzenlenebilir. 

Akademik ve diğ;er personel ile yönetimin birlikte yararlanabilecek

leri tesisler kurulabilir. Bu tesislerde personelin ailesiyle birlikte tatil 

yapabilmesi, nişan, düğ;ün, sünnet törenleri düzenieyebilmesi 

sağ;lanabilir. 

c. Di!er Hedef Kitlelere Yönelik Faaliyetler 

aa. Basın Yayın Kurumları 

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için kitle iletişim 

araçlarmdan yararlanılmasının zorunlu olduğ;u bilinmektedir. Daha az 

yoğ;un bir ernekle çok geniş bir yığ;ma anında açıklayıcı, yönlendirici 

mesajlar yollamak bu araçlarla gerçekleşebilmektedir. 

Halkla ilişkilerde en çok yararlamlan araçlarm başmda basın 

gelmektedir. Basının temel görevi haber vermektir. Basının topluma bilgi 

verme, buna karşılık, toplumun çeşitli konulardaki düşüncelerini 

açıklama işlevi bulunmaktadır(71). Bu yönüyle basın, halkla ilişkiler için 

"iletişim süreci" ni sağ;layan bir araç olmaktadır(72). 

(71) Kazancı, s.45. 

(72) Kadıbeşegil, s.127. 
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Basının güveninin kazanılması ve basın nezdinde saygınlık elde 

edilmesi kurumlar veya kuruluşlar için önem taşımaktadır. Bu nedenle 

basın, üniversitenin halka tanıtılmasında, gerçekleştirilen faaliyetlerin 

duyurulmasında yararlanılan önemli bir iletişim aracıdır. 

Kurum veya kuruluşlar basın-yayın kurumları ile ilişkilerini 

genellikle basın bültenleri aracılıgıyla sürdürmektedirler. Basın 

bültenleri halkla ilişkiler faaliyetlerinde en çok başvurulan yöntemler 

arasındadır. Basın bültenleri aracılıgı ile hazırlanan üni.versiteye ait 

haberler, halkın üniversitenin faaliyetlerinden haberdar olmasını 

saglamaktadır. Basın bülteni halkla ilişkiler bürosu ile basın arasında 

bir iletişim aracıdır(73). 

Basın bülteninin iyi zamanlama yapılarak basma gönderilmesi önemli 

bir adımdır. Basın bültenine ek olarak haberi destekleyici resim, 

fotograf vb. dökümanlar da basma verilebilir(74). Bülten açık ve kısa 

olmalıdır. Basın bültenleri taşıdıgı içerik oranında "saygınlık" 

kazandırır. Haber degeri olmayan kurum ile ilgili yazı ve fotoğrafın her 

gün basma ulaştırılmasının getireceği fazla bir yarar yoktur. Diğer 

taraftan radyo ve televizyonun özellikle televizyonun kamuoyu yaratma 

gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Televizyon tamilm amaçlı halkla 

ilişkiler çalışmalarında güçlü bir iletişim aracıdır(75). Üniversiteler 

ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilere eğitim veren kurumlar 

oldukları için özellikle televizyon etkili olmaktadır. üniversitenin 

kuruluş yıldönümleri, açılış törenleri, gerçekleştirilen bilimsel 

faaliyetler, yarışma, sergi, tiyatro, konser, resital vb. etkinlikler-in 

basın bültenleri ile duyurulması yanmda TV'de görüntülü olarak yer 

alması için (fotoğraf, video kaseti, resim vb.) çalışılır. 

Basın toplantıları da basın bültenleri gibi yaygın bir basınla 

ilişkiler yöntemidir. Konunun önemi basın bülteni ile yansıtılamayacak 

(73) Tokgöz, s.143. 

(74) Nuri Tortop, Halkla !lişkiler (Ankara: tlk-San 1"1atbaası Ltd. Şti., 
1986), s.62. 

(75) Kobre, s.266. 
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durumlarda halkla ilişkiler birimi tarafından basın toplantısı düzen

lenebilir(76). Kurumu ilgilendiren önemli haberlerin (kutlama programı 

gibi) aktarılmasında basın toplantılarından yararlanılabilir. 

Basın mensuplarıyla olan ilişkileri. sıklaştırmak amacıyla kokteyller 

düzenlenebilir. Böyle bir organizasyon için mutlaka bir haber 

unsurunun gündemde olması gibi bir zorunluluk yoktur. üniversitedeki 

bir yıldönümü veya basın camiasında gerçekleşen mutlu bir olaya katkı 

sağlamak amacıyla basın kokteylieri düzenlenebilir(77). üniversite 

yöneticileri ve öğretim üyeleri ile basın mensuplarının birbirlerini 

yakından tammaları sağlanır. Gazeteciler üniversite de yapılan çalışmalar 

ve faaliyetler hakkında yetkili ağızlardan bilgi almak fırsatını elde 

ederler. 

Basın mensuplarına kurumu gezdirme (basın turları) üniversitenin 

tanıtılmasında diğer bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Üniversite 

kampüsunde yapılacak basın turları gelişmelerin basın tarafından 

yakından takip edilmesi açısından önemlidir. Kampüse gelen basın 

mensuplarına, kurumu gezdirmek için araç verilmesi, tur sırasında 

gerekli ikramm yapılması, gezilen yerlerde kendileri ile ilgilenecek ve 

bilgi verecek kişilerin bulundurulması, dağıtılacak yazılı malzeme ve 

diğer organizasyon hazırhkları basın turunun gerçekleşmesinden önce 

tamamlanmabdır. 

üniversite ile basın-yayın kurumları arasındaki karşılıklı anlayışı 

geliştirmek amacıyla zaman zaman bu kurumlar ziyaret edilir(78). Bu 

ziyaretin bir başka amacı da, basın-yaym organlarının yapısım ve 

işleyişini daha iyi tanıyar ak buna göre hasınla iliş kiler programı 

hazırlamakdır. Sadece üniversitenh1 bulunduğu şehirdeki basın 

kuruluşları deği] diğer hasm-yayın organları da ziyaret edilerek 

dostluklar geliştirilebilir. 

(76) Kadıbeşegil, s.147. 

(77) Kadıbeşegil, s.149. 

(78) Kobre, s.266. 
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Basın için en önemli kavram "haber" sözcüğünde toplamr. Haber 

niteliğinde olan bir konu halkm ilgisini çekmeye hazırdır. Zamanında 

basma netilmeyen bir konu değerini yitirir(79). önemli olan kurum ile 

ilgili haberlerin basma hızlı, doğru, sürekli ve bol olarak akmasım 

sağlamak tır ( 80). 

bb. Diğer Yükseköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 

İlkokula yeni başlayan bir çocuğa ileride ne olacağı sorulduğunda 

doktor, mühendis, öğretmen, gazeteci vb. cevaplar verecektir. Henüz 

ilkokula başlayan öğrencinin arzu ettiği mesleğe ulaşahilmesi için ilk, 

orta ve yükseköğremini tamamlaması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının 

birbirine ihtiyacı vardır. Bu nedenle kurumlar arasındaki iletişimin 

kuvvetli olmasına önem verilmelidir. Çünkü ortak görüş ve düşünceler 

ulaşılmak istenen sonuca, değişik kaynakların biraraya getirilmesi ile 

daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır(81). 

Her üniversitede çeşitli meslek daUarına eleman yetiştiren bölümler 

bulunmaktadır. Aym alana eleman yetiştiren değişik üniversitelerin 

bölümlerinde çeşitli öğretim elemanları ders vermektedir. Bu öğretim 

elemanlarının başka bir üniversiteye giderek orada ders vermesi söz 

konusu olabHir. Çeşitli konularda gerçekleştirilen bilimsel toplantılarda 

üniversitelerden bilim adamları birbirleriyle tanışma ve tartışma imkanı 

bulurlar. Bu tür toplantılar üniversitelerin de tamillmasına imkan 

sağlamaktadır. Yine her yıl üniversitelerden birçok öğretim elemanı 

araştırma yapmak üzere yurt dışma gitmektedir. Beraberinde 

üniversiteyi tanıtıcı katalog,, broşür, video kaset, slayt vb. götürerek 

üniversitesinin tanıtımını yapabilir. 

Öğretim üyelerinin ortak çalışmalarının yanı sıra değişik üniver

sitelerde okuyan öğrencilerin de birbirleriyle kaynaştırılması 

mümkündür. Bu amaçla çeşitli sportif, sosyal, bilimsel ve kültürel 

faaliyetler düzenlenebilir. Ortak yarışmalar, sergiler, müsabakalar, 

(79) Ertekin, s.51. 

(BO) Necdet Günkut, "Halkla ilişkiler Açısından Basınla ilişkiler", Sevk 
ve !dare Dergisi1 S.66 (Şubat 1974), s.27. 

(81) Kadıbeşegil, s.192. 
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festivaller vb. etkinliklerle öğrencilerarası iletişimin güçlendirilmesine 

çalışılır. Bütün bu çalışmalardan halkın da haberdar olması için basın 

yayın kurumlarına da bilgi verilir. 

Yükseköğretim kurumlarının ortaöğretim kurumlarıyla da karşılıklı 

iyi ilişkiler içerisine girmesinde büyük yarar vardır. Şöyle ki, 

ortaöğretim kurumlarmda okuyan öğrencilerin üniversiteyi tamması için 

geziler düzenlenebilir. Video kasetleri hazırlanabilir. Yetkili kişiler 

ortaöğretim kurumlarına giderek üniversiteyi tanıtıcı konuşmalar 

yapabilir. Bu sayede öğrenci üniversiteyi yetkili kişiden tammak 

f1rsatım bulur. üniversitenin hazırlamış olduğu tanıtıcı yayınlar 

ortaöğretim kurumlarına ulaştırılır. üniversitenin bulunduğu yerdeki 

ortaöğretim kurumlarmı, üniversitenin çeşitli imkanlarından yararlandır

mak için faaliyetlerle ilgili duyurular yapılır. 

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak da çeşitli eğitim 

programları düzenlemek (yüzme, bale, org eğitimi gibi) mümkündür. 

Böylece bölge halkının da kampüse gelerek, üniversiteyi tanıması 

sağlanmış olur. 

Bir yükseköğretim kurumunun diğer eğitim kurumlarıyla sağlıklı, iyi 

j]işkiler kurması, kurum imajınm yaratılmasmda önemli bir rol oynar. 

cc. Diğer Kuruluşlar 

özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yasama organınca 

çözülebilecek çeşitli sorunları her zaman vardır. üniversiteler bilindiği 

üzere hizmet üreten kurumlardır. Bu hizmetin ilgili kitleye ulaştırıl

masmda çeşitli nedenlerle zaman zaman aksamalar meydana gelebili.r. Bu 

aksakhklarm çözümü bazen yasama organlar1na bağlı olabilir. 

üniversiteler sorunlarma çözüm getirmek amacıyla çeşitli konferanslar, 

aç1k oturumlar, 

organından ilgill 

seminerler düzenleyerek, 

kişileri davet edebilir. 

bu toplantılara 

Toplantıya katılan 

yasama 

yetkili 

kişilere verilmek üzere konuyla ilgili broşürler, kitapçıklar ve gazete 

küpürleri hazırlanabilir. Kurum içinde geziler düzenlenerek sorunların 

yerinde görülmesi sağlanabilir(82). 

(82) Asna, s.220. 
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üniversitelerin bulundukları bölgedeki özel ve kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla ve yerel yönetimle de ilişkilerini sağlıklı bir şekilde 

sürdürmesi söz konusudur. Bunun için de çeşitli zamanlarda bu kurum 

ve kuruluşlarla ortak çalışmalara girerek bölge halkına ve ülkeye 

hizmet edebilirler. Sözgelişi, belediye ile ortak çalışma içerisine girerek 

üniversitenin bulunduğu bölgenin çeşitli sorunlarına çözüm getirmek 

gibi. 

üniversitelerin yol, su, elektrik, ulaşım ve haberleşme gibi 

gereksinimleri karşılayan kurumlarla ilişkilerini sağlıklı bir şekilde 

sürdürmesi de önem taşır. Çünkü bu ihtiyaçların karşılanmasında 

herhangi bir aksaklık meydana gelebilir. Bu aksaklıkların gide

rilmesinde, kurulan iyi ilişkiler sorunun daha kısa zamanda çözülmesine 

yol açar. 

üniversiteler bölgede bulunan özel kurum ve kuruluşlarla da ilişki 

içerisindedirler. Bu kurumlarla, özellikle üniversitelere çeşitli vesilelerle 

maddi yardımda bulunmaları açısından kurulan ilişkiler önem taşır. 



lll- TüRKt YEDEKt BAZI üNt VERSt TELERt N HALKLA t Lt ŞKt LER 

FAALİYETLERİ 

1. ANKARA üNt VERSt TESt NDE HALKLA t Lt ŞKt LER FAAL1 YETLERt 

i. Ankara üniversitesinin Tarihçesi 

Ankara üniversitesi 18 Haziran 1946 tarihinde yayınlanan 4936 

sayılı kanunla kurulmuştur, ancak kökü Cumhuriyetin kuruluş yıllarına 

dayanmaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, her alanda, büyük kalkınma hamleleri 

ile Atatürk'ün inkilapları hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. t lk ve 

ortaöğretİrnde temelden yapılan değişiklikler yanında yükseköğretimde de 

köklü ve modern bir düzenlemeye gidilmiştir. 1 stanbul'daki 

"Darülfünün" 1933 yılında kapatılarak yerine 1 stanbul üniversitesi 

kurulmuştur. 

O yıllarda Ankara'da yükseköğretim kurumu olarak bugünkü Hukuk 

Fakültesinin çekirdeği "Adliye Hukuk Mektebi" bulunuyordu. Ayrıca, 

1927'de İnşasma başlanan Yüksek Ziraat Enstitüsü binalan tamamlanmak 

üzereydL 

Atatürk, 1922 yılındaki I'1eclis konuşmasında "hukuk" üzerine 

düşüncelerini açıklamıştır. Atatürk'ün düşündüğü "Hukuk Devleti" nin 

ihtiyaçlarma 5 Kasım 1925'de cevap vermek amacıyla Ankara Adiiye 
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Hukuk Mektebi açılmıştır. Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesinin de 

temeli olan Ankara Adiiye Hukuk Mektebi, Adalet Bakanlığına bağlı ve 

öğretim süresi üç yıl olan bir yüksek meslek okulu olarak kurulmuştur. 

Atatürk'ün önemle üzerinde durduğu bir başka konu "Türk Dili ve 

Türk Tarihi" idi. O'nun talimatıyla başlatılan çalışmalar sonunda 1935 

yılmda Türk kültürünün yanı sıra tarih, coğraf:r"a, dil ve edebiyat 

alanlarında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunları yaymak 

amacıyla bugünkü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin temelini oluşturan 

bir okul açılmıştır. 

İ stanbul'da bulunan "Mülkiye Mektebi" nin Ankara'ya alınması 

1930'da düşünülmüştür. Bu amaçla 1934'de Cebeci'de yaptırılmaya 

başlanan binalar 1935'de tamamlanmıştır. Aynı yıl çıkarılan 2777 sa-.nlı 

kanunla mülkiye adı, Atatürk'ün isteğine uygun olarak Siyasal Bilgiler 

Okuluna çevrilmiştir. 

Dünyada hızla ilerlemekte olan fen bilimleri ve tekniğin Türkiye'ye 

getirilip uygulanabilmesi amacıyla, Türkiye'nin ikinci Fen Fakültesi 

1943'de Ankara'da açılmıştır. 1945 yılmda açılan ve ülkenin sağhk 

sorunlarmm çözümünde büyük hizmeti olan bugünkil Ankara Tıp 

Fakültesi de aynı yıl öğretime başlamıştır. 

Bu yükseköğretim kurumlarının varlığı ve etkisi Ankara'yı bir bilim 

ve sanat merkezi haline getirmiş, modern anlamda bir üniversite kurmak 

düşüncesini gitgide yaygmlaştırmıştır. 18 Haziran 1946 tarih ve 4936 

sayılı kanunla Ankara üniversitesi kurulmuştur. Hukuk, Dil ve 

Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleri Ankara üniversitesi bünyesinde 

özerk ve tüzel kişilik sahibi birer kamu kuruluşu olaral~: biraraya 

getirilmiştir. Daha sonra Veteriner ve Ziraat Fakülteleri, 1950 yılında da 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara üniversitesine bağlanmıştır. 

Bu mevcut ve köklü kuruluşlarm yanı sıra, Ankara üniversitesinde 

günün şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni fakülteler açılmıştır. 

Sırasıyla t lahiyat, Eczacılık, Hacettepe Tıp Fakülteleri, SBF Basın ve 

Yaym Yüksekokulu, Eğitim ve Diş Hekimliği Fakültesi. ile Adalet 

Yüksekokulu, Ankara üniversitesi Senatosu karariyle Ankara üniver

sitesi bünyesinde yer almışlardır. 
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Bugün Ankara üniversitesine bağlı ı ı Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 

Meslek Yüksekokulu ve lisansüstü öğretimi düzenlemekle görevli 5 

Enstitü bulunmaktadır. 

ı988-ı989 öğretim yılının başında Ankara üniversitesinde 2.401 

öğretim elemanı, 6.089 teknik ve idari personel 40.000'e yakın öğrenci 

bulunmaktadır. 

ii. Ankara üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetlerinin 

Organizasyonu 

Ankara üniversitesi Yönetim Kurulunun 1 Temmuz 1983 gün ve 

48-537 sayılı kararı ile Basın-Yayın ve Halkla ! lişkiler Hüdürlüğü 

kurulmuştur. Büronun başına da Prof.Dr.Ferruh Dinçer* atanmıştır. 

Prof.Dr.Ferruh Dinçer'le yaptığımız görüşme sırasında, Ankara 

üniversitesinde bu müdürlüğün kurulmasının nedenini şu şekilde 

belirtmiş tir: 

"Gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda gerekse daha sonra 

çıkarılan Akademik Teşkilat Kanunu ve yönetmeliklerde üniversitelerde 

bağımsız ve doğrudan rektöre bağlı, diğer bölüm ve birimler gibi 

Basın-Yayın ve Halkla ! lişkiler faaliyetlerini planlayan ve yürüten bir 

birimin kuruluşu öngörülmemiştir. Bu faaliyetler üniversite Genel 

Sekreterinin görevleri arasında belirtilmiştir. Oysa üniversitelerin 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin temelinde bilimsellik ve kurumsalhk 

yatmaktadır. Basın-Yayın ve Halkla 1 lişkiler birimi, üniversitenin her 

yöndeki etkinliklerini kamuoyuna duyurmakta, kamuoyunun isteklerini 

de belli bir yöntem ve planlama içersinde üniversitenin tüm birimlerine 

aktararak bunların sonuçlanmasını sağlamaktadır. Daha öz bir deyimle 

m Ankara üniversitesi lleterinerlik Fakültesi Dekanı ·ve Basın-Yayın 
Yüksekokulunun Eski Müdürü 
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üniversitenin tüm akademik ve bilimsel etkinliklerinin kamuoyuna 

aktarılması ve üniversite dışı kişi, kurum ve kuruluşlarm üniversiteden 

beklentilerinin ilgililere iletilmesi arasında bir köprü, bir bağlantı işlevi 

görür. t şte bu gerekçeler göz önünde tutularak Ankara üniversitesi 

Yönetim Kurulu Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 

kurulmasına karar vermiştir. Yönetimine de bir profesörü atayarak bu 

işievin akademik ve bilimsel düzeyini vurgulamıştır". 

Bugün Ankara üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla t lişkiler 

Hüdürlüğünde üç kişi çalışmaktadır. Doğrudan rektöre bağlı olarak 

çalışmakta olan Basın-Yayın ve Halkla t lişkiler l\1üdürlüğünde Edebiyat 

Fakültesi mezunu bir müdür ile Basın Yayın Yüksekokulu ve E:ız Teknik 

Öğretmen Okulu mezunu iki memur çalışmaktadır. 

Müdürlük ancak rektörlük tarafından düzenlenen faaliyetleri 

organize etmekte, diğer birimlere yardımcı olmakta, basma, üniversite 

etkinlikleri hakkında bilgi vermek için basın bülteni göndermektedir. 

Ayrıca üç ayda bir yayınlanan Ankara üniversitesinden Haberler 

Dergisini hazırlamaktadır. 

iii. Ankara üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetleri 

Ankara üniversitesinin Halkla t lişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi 

için yukarıda da belirtildiği gibi Basın-Yayın ve Halkla !lişkiler 

Hüdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlüğün ilk müdürü olan sayın 

Prof.Dr.Ferruh Dinçer ve şimdiki müdürü sayın İ smail l\1iser'le yapılan 

görüşmede Ankara üniversitesinin bu alanda yaptığı faaliyetler şu 

şekilde belirtilmiştir: 

1. üniversitenin çeşitli amaçlarla süreli ve süresiz olarak yayın

ladığı basılı malzemeler, 

2. üniversitenin personeline, öğrencisine ve bölge halkına götürmüş 

olduğu sağlık, kültür, spor vb. hizmetler, 
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3. üniversitenin tamtılmasında etkin rol oynayan basın ve TRT ile 

yürütülen ilişkiler. 

Basılı ma teryallerin başında "üniversite Kataloğu" gelmektedir. 

Katalogda ayrıntısıyla tüm fakülte, yüksekokul, enstitülere ve buralarda 

okutulan dersledn içeriklerine yer verilmektedir. Ayrıca üniversitenin 

personeline ve öğrencisine götürdüğü hizmetler yer almaktadır. Katalog 

Türkiye'deki çeşitli büyük liselere ve talepte bulunan kişi ve 

kuruluşlara gönderilmektedir. 

Basın-Yayın ve Halkla ! lişkiler Müdürlüğü tarafından üç ayda bir 

"Ankara Üniversitesinden Haberler" bülteni çıkarılmaktadır. Bültende 

eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve bilimsel toplantılar ile öğrenci, 

memur ve öğretim elemanları ile sosyal faaliyetlere ilişkin haberler 

bulunmaktadır (Bkz. Şekil 3-1). Bülten ulusal ve yerel basma, 

üniversitelere, TRT'ye, Ankara'daki bütün resmi kuruluşlara, abone 

olmak isteyenlere, üniversiteden ayrılan ve emekli olan personele 

gönderilmektedir. 

Öğretim yılı başlangıcında "öğrenci El Kitabı" hazırlanarak yeni 

kayıt olan öğrencilere kayıt sırasında verilmektedir. Böylece yeni kayıt 

olan öğrencinin üniversitesi hakkında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. 

Yine çeşitli zamanlarda üniversite rektörlüğü tarafından düzenlenen 

bilimsel faaliyetlerde sunulan bildiriler ileri sürülen görüşler derlenerek 

kitap haline getirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ''Ermeni 

Terorizmi ve Uyuşturucu l'1adde Kaçakcılığı" konusunda yapılan 

Sempozyum (!ngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe) kitap haline 

getirilerek dünyadaki bütün büyükelçiHklerimize gönderilmiştir. üniver

sitenin Eğitim-Öğretim yılı açış konuşması ve açılış dersi her yıl 

kitapçık halinde yayınlanarak basma ve gelen konuklara dağıtılınaktadır 

(Bkz. Şekil 3-2). 

üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar tarafından da çeşitli 

yayınlar çıkartılmaktadır. Basın-Yayın Yüksekokulu öğrencilerine 

uygulama imkanı sağlayan "Görünüm" adlı bir gazete bulunmaktadır. 2 

ayda bir çıkartılan bu gazete çeşitli dallarda üniversitelerarası 

yarışmalara katılarak, başarılı sonuçlar almaktadır. 
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DIŞ iLiŞKiLER 

PROF.DR. B.LIESS'E FAHRİ DOKTORA 

PROF. DR. AFIF SEVINÇ EMEKLI OLDU 

'akülteıli ve Harım>ver 
Okulu ara$tıtda bilim· 
:.ıruJma~ında \'e yürü
k wırret ve çahşma· 
tscl Türk.·AJırunı dost· 
lanndan dolayı. Üni~ 

bulunan Hauıwver 
Okulu Viroloji Enır

'rof. Dr. Bemd Ll· 

bilimsel işbirliği ve- do:'1-11nğuoun g.<"li:;o;~ 

mt-sine güçlü blr temel ohl{öturduğunu 
\ie iıyrıca çok yünlü akademik fa:ıliyet~ 
te-rin 11hıshır.trJI<il alana asılıp lamhl· 
masmda tmcmti rol oynadığmı si.ly
Jedi. 

Fakültenin uluslunırası düzeyde 
araşttrnuı etkinliğini artırmak ve geoç 
bilim a<lamJarnnn yc1işme . .;Jııe yardum:ı 
olmak ıunocJYia Ankaru Üniversitesi 
Veterint"r F:ılmltı>.ı..1 ils- H~nvı4w•• .. v,..,... 

SERiN, Dünya ürtivershder tarihi ince
lendiğinde, t9. yı! ortalarından 1930'· 
lara kadar Alman tinivt>rsitelerinin utuı;.. 
br:ırası etlinUğiı\in açıkç:ı g:örüldü~ünu 
vt ünfü bilim adımıl'::m. onlann gfliş· 
tirdiği aiuıdeınik tnıdi~on. disiplinli 
çnhşma ilüı~ni. birhiri nrdma ~ralan:ıu 
bilim-wl amştı.rmalar w hııJı yayın 
faaJjyetlerinin bu etkinliğin karnkterb· 
rik vas1flan oldugı.ı.ıı.ı iş:ıret ederek 
J9J3 ydmda Alnıanya'dan Törki:ve\:e 
!!clerek yeni kunıl:ın Türk ünh:~rsi;e. 
lerinde göre\' a.l:ın bmın adamtarmm bu 
d6n~min içinde doğmu~, bu ortamda 
yetişmiş jenera~yonnmm temsilcileri 
olduklarını ifade eW. Bu ln!'anlarm 

Alman ünivt>rsittlerinin *eJeneksel e.tk.in· 
liğfni uhı:slararası alanda 1940'1ara kad.u 
:surditrme olanağını Türkiye'de hufmuş 
olduklannm i.lg.inç!iğine Jikkati çekeıı 
Prof. Dr. NecdN SERiN, "Bu . .;.Ure 
içinde de genç TUrk bilim adamları 

çagdaş iınh~rsite!erdc griehildigi öl~-iiv 
dl' yeri:fmi.~ler ve ı.dttsl3rurası bilim 
alaıumı auJırıışlardır. O halde dt>nile· 
bilir ki; ka~ıltklı bir etkilcı;:imle ~e 

sonuçlan her iki tarafa da yararlar 
getlrelı üniver~itder dü?.cyddd Türk· 
,\lm•u'l ;.,.hio-liıii ;ı,. .1itnv·• ,..,,....,.'f'lif~ır; 

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 
Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabi
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif 
SEviNÇ 1.7.1988 tarihinde yaş haddin
den emekli oldu. 

Veteriner olarak görev yaptı. 1956'da 
Veteriner F aküitesine asistan olarak gir
di. Aynı yd doktorasuu verdi. 1962'de 
doçent oldu. 1969'da profesörlüğe yük
seltildi 

SBF'DE GELENEKSEL 
TEK BAYRAMI KUTLANDI 

Yurtiçinde ve yurtdışmda çok sa
yıda yayınlannuş bilimsel çalışmalan 
ve ders kitaplan ile mesleki kitaplan 
bulunan Prof. Dr. Afif SEviNÇ 1.7. 

PROF. DR UMIL ILISULU 
EMEKLIOLDU 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Endüstri Bitkileri Anibilim Dah Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kamil ILISULU, 1 Tem
muz 1988 tarihinde yaş baddinden 
emekliye ayrıldı. 

mekli 
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Şekil 3-1. Ankara Üniı·-ersitesi Haber Biilteni. 
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,\~:ıh.-:;ta konuş:m Siy:1~! Bagiler 

F:ıküh('-si f>ı.-k..ıru Pri)f. Dr. Giin~y 

DEV REZ, &gn•nd!eriııi böylesine ~vlnç 
lçim.!c gilim-ı."kteo ıhıydnğu hru:n dile 
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<"t?kt~? dı.> Siya~•' Bilgiler Fakültı:-~i 4lğ· 
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haline gd<.."ı\ lııı hayrurnın kutlan~<'<l" 

gmd:ııf kıı~ku duym:ıdıgım ifade etti. 

inı::k.'in ..... 'thırlı, iiretken w Çtllı$kan 
ı)kh.ı,i~unu .;.()y!t"yeıı d~cıo il~rtı-nı:ikTt' 

-u>\>inci b('<J ~inkr dik-di. 

ögr<-ı1ci!j~r adın:~ y:ıpdan konuş

m:ıJ;m smıra cl.a ıu·o-gr:ı.m uyarmı:::ı 

ylıkanda yaı.dan etkintildert geçildi. 
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ANKARA ÜNIVERSITESI 

1988-1989 EGİTİM-ÖGRETIM 

YILI AÇIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Necdet SERIN 

REKTÖR 

ANKARA-19~8 

ANKARA ÜNIVERSITESI 
REKTÖRL0G0 

The Opening Speech Of 
Prof. Dr. Necdet Serin 

Presidcut of the University of Ankara 

ATATIJRK SnlPOSIU!l 

OcıoLcr 31. • Novcmlıcr 1. 1988 

HACETTEPE ONIVERSITESI 
REKTÖRLOGO 

"ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 
50. YILI SEMPOZYUMU" 

Yabanci Misyon Konuşmalan 

31 Ekim- 1 Kasını 1988 

31 EKIM - 1 KASIM 1988 

A. 0. REKTÖRÜ 

Prof. Dr. Necdet SERIN'IN 
KONUŞMASI 

1 
ANKARA 

ÜNIVERSITESI 

HACETTEPE 

ÜNIVERSITESI 

ATATÜRK'ÜN ÖlÜMÜNÜN 
50. YILI 

SEMPOZYUMU 

ll EKIM - 1 KASIM 1788 

Aı>hn Oni>1:rolıo:oi Dil u Tarlh·C>kn.fyo t'alı.Wicti' 

Farabi $;ah,mu Sıhhiyc/ANKAR.A 

Şekil 3-2. Ankara CniFersitesi Rektörlliğü Faali,vetleri 1 çin Hazırlanan 

Dokiimanlar. 
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öğrencisine ve bölge halkına sağlık, 

götürülmektedir. Ankara üniversitesi 

değişik yerleşim alanlarında eğitim ve öğretim programını sürdürmekte

dir. Bu nedenle, Elmadağ Kayakevi ve Gülbaşı tesisleri ile Side 

Rekreasyon Merkezinde öğrencilerin kaynaşması amacıyla tatil imkanları 

sağlanmıştır. Başarılı öğrenciler fakülteledn kontenjaniarına göre 

semboHk ücretlerle yaz tatili için Side'deki kampa gönderilmektedir. 

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli kültürel 

faaliyetler düzenlenmektedir. Tiyatro, halk oyunları, satranç, film ve 

slayt gösterileri, konferanslar, geziler, sanat ve edebiyat alanında 

yarışmalar, sergiler yapılan çalışmalar arasındadır. Öğrencilere yönelik 

el sanatları, fotoğraf, daktilo, ilk yardım ve çeşitli enstruman kursları 

verilmektedir. Türk Halk, Türk Sanat, Çok Sesli Müzik ve Hafif Batı 

Müziği dallarmda oluşturulan üniversite koroları · yıl boyunca 

çalışmalarını sürdürmekte ve konserler vermektedir. 

Elmadağ ve Gülbaşı tesislerinden öğrencilerin yanı sıra personel de 

aileleriyle birlikte yararlanabilmektedir. Personel çocukları için tesis 

edilen bir de Anaokulu bulunmaktadır. Ankara üniversitesinde okuyan 

evli öğrencilerin çocuklarına da bu okulda kontenjan ayrılmıştır. 

üniversitenin tamtılmasında etkin rol oynayan basın ve TRT ile 

ilişkilere önem verilmektedir. Rektörlük tarafından düzenlenen faaliyet

lerin davetiye, program ve afişlerinin hazırlanması, protokole 

davetiyelerin gönderilmesi ve basma bilgi verilmesi Basın-Yayın ve 

Halkla t lişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Basma ve TRT'ye 

bilgi vermek için basın bültenleri hazırlanmaktadır. Üniversite 

haberlerinin basma ulaştırılması dışında, basın-yayın kurumlarıyla 

ilişkiler Rektörün kendisi tarafmdan yapılmaktadır. Basında üniversite 

ile ilgili çıkan haberler takip edilerek, Basın-Yayın ve Halkla İ lişkiler 

Müdürlüğ'ü tarafından derlenmekte ve rektöre sunulmaktadır (Bkz. 

Şekil 3-3). 

Geçtiğimiz aylarda (Temmuz 1988) TRT ile iş birliğ'i yapılarak 

televizyonun 1. kanalında üniversiteyi tanıtıcı bir program yayınlan

mıştır. Yine Hürriyet Gazetesi tarafından Ankara üniversitesinin çeşitli 

yönleriyle tanıtıldığı bir yazı hazırlanmıştır. 
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• Hatlee ÖZER • ANKARA 
Temmuz, Ağustos ve E 

aylık sömestreleri içeren 
MER'in Ankara'da bulun;; 
i zmir"deki iki şubesinde c 
nca TÖMER, Karadeniz 
mak amacıyla Ün ye' de de 

e Çok ender görOien ve yaptığı salgıyla tan· 
sıyonu 30'un üzerıne çıkartan karın atar ve 
toplar damarı üzerindeki tümör, Ankara 
üniversitesi Tıp Fakültesi'nde or. Ahmet 
vaycıoğlu'nun lik kez gerçekleştlrÇIIğl bir 
ameııyatla alındı, yerıne sentetik damar 
eklendi ·.. ... -·-- _ ...... 

• Ameliyattan sonra yeniden hayata dOnen 
·32 yaşındakiiŞÇI selahattin Aydın, Iki yıl· 
dır ölümle pençeleşlyordu ,. 

( HABERI 10. SAYFADA ) 

1 

'Tt ÜRl<!YE'de 11k kei ı akşam seaf 2o.:;o'de henUz ta· ı ve- :ırJtad>',larrsunf Jaı!pame· 
.11 Doç.Dr.I!Hkk: ,\ka!ın ta· mamlanmamış oldugunu be· llyatı için lıaııriıkiıyl:lor. 
rafında" yapay kalp nakli ger· lirtorek şunları söyledi: . f!astnnı:ı durumu da son iki 
çc:dcştlrUd!. 13 sa3tten fazla gUndUr o!dukça ağ:riafmı;t:." 
s~ren ameliyat, dün gece geç J "Sabah başlayan ameliyat , Dekan Ekrr.en, y&pJy k:.:Jp 
saa!lere k:ıdaı· devrım etti. aslmdasuıılkatı,amcliyatıde- ameliyatının dO:ıy~:ia çı)k 

Ankara üniversitesi Tıp Fa· ı ~ildi. Hastanın knlp damari•· yaygınlaşmadı~ın:, Türki)·e'· 
kültesi Kalı> Cerrahisi Anabi·ı' rında balonlaşma vardı. Bu niıı de dünyada bu ameliyat 
Jim Dalı Başkanı Doç.Dr. balonları gidermek için am.. gerçekleştiren 5. ülke cldutu· 
Hak!<ı Aka1ın'm bir erkek Has· · liy~ta glrllmişU. Ancak, hns· nu söyledi, ••!bn·l S!na Jiz.:;t:ı· 
ta Uzerinde ilk kez ge:rçckJe~- / ı anın durumu a~ırlaşınış ola· nesl"nde yapıbn arneliyatm 
tirdigi amel!ya tın sonucunu j' cak kj, su,n~_kalp ~.mellytıtına so;1ucu hakkında bilgi almak 
dün gece geç saatiere kadar karar verıloı. T•hu lln!ık• b"v mUmi:Un olmadı. 
ö~eıımek mümkün olmadı. 

Tömer lmrsiar1 

Üzerinde ur olan damar, 
suni damarla ldl 

Hastane görevlileri tars!md,:m 
oldukço gizli tutulan ameliyat 
hakkında, ~örcvli doktorlar da 
ayrıntılı bılgi vermekten ka· 
çındılar. 

Daha son"a kendisi lle görü· 
şUien Tıp Fakültesi Dekanı 
Pro!.Dr. HrayntJ r:.:kmen amc. 
l!yJtı doerubcı ve snbnh seaı 
OS.OO'dc başlayan nıneliyalın 

O KISA adı "TÖMER" 
olan Ankara Üniversi
tesi Türkçe Öğretim 

Merkezi'nin ı·az dönemi kurs
ları 4 Temmuz Pazarıesi gUnU 
başlayacak. TÖMER kursla
rından daha çok yurt dışında
ki TOrk ailelerinin çocukları 
yararlanacak. E~itinı çalışma
lanna katılacak olanlara Tilrki· 
yc'niıı lnrihi ve tabii güzellik· 
leri de tanıtılacak. 

S ••~ •lınılı 32 yaşındakilşçi Setıııhattln Aydın'ın karın bDigeslndekl ana 
atar ve toplar damarının azerindeki bu ur, lbnl Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Ahmet Yeycı~lu 
taratmdan 5 saat sOfen operasyonla ahndı. Portakal bOyOktogondekl urun çıkarılmasından 
sonra odasında arkadaşımız Hallee Özer'le geraşan Sabahall/n Aydın, "Çocu4umu bile lcu· 
ca4ıma alamıyonlum. Kuama, bulantı, ·çarpınll oluyordu. Şimdi çolc lylylm" dadt. 

. .Fünf J ah re ging es. au ch ohne vertrag 
Faclıhoclıschule Rcchtspflcge schlieflt Partncrschaft mit dcr Universitiit Ankara 

,., ··-... _t endgültig die Partnerschan 1 cinrichtungen ein vertraglichcs Endc ge. 
'Z\vischen dem :F'achbercich Rcchtsptıcge fundcn. Daraus crwachse die Hoffnung 
d.~r z..; iedcrsüchsischcn Fachhochschulc auf einen glcichzcitigcn Ncuanfang, bc
fur Vt~rwaltung und RcchtspOcgc und dcr tonten die Vcrtragspar~ncr. Sie si nd jc
Rcchtspllcgcrhoch:;chulc dcr juristischcn dcnfalls vcrp!lichtet, in den ni.ichstcn fünf 
Fakult<it dcr Univcrsit5t Ankara unter- Jahı en die P\lrtncrschaft zu intcnsiviercn. 
zcichnct. Die Unterschrıfl crfolgte in An- Dicsc Parlncrschaft w:irc nicht denkbar 
karoı t.!urch den Rcktordcr UniversiUitAn- ahne den chemaligen Lt'iler des Fachbc-

AWTrWWpa Toplu)ugu~ ·- -A.:~a· ş-·~t.-ı.rnı .. , ......... a··'·"- "·-····;;,~~ı1;.,px~"~a~:ie;r~i·.uö~ 
. vA \A · . . ı-u-~ ~~~~fg~s P~r~~~~:~;:n· ~~e 

ve Uygulama Merkezi açıldı ,.;t fünf Jahren auch ohne 

O AT Araşbnna Merkezi'nin açılışında konuşan Başbakan Özal, "AT 
ile ilişkilerde en önemli kararlar 1980 sonrasında alındı" dedi 

A.J."'~K4-.RA- Başbakan 
Turgut Ozal, Türkiye'nin 
batıyla bütünleşmesinde 
Avrupa Topluluğu'nun 
çok önemli bir hedef oldu
ğunu, bu hedef için atılan 
en önemli adımların 1980. 
sonrasında gerçekleştiğini 
söyledi. . 

"1z:o>l, Ankara Üniversi
ı.:, Avrupa Topluluğu 
Araştırma ve Uygulama 
Merke"i.'nin açılışında ko
nuştu. Ozal, AT'la 1963'de 
başlayan ilişkilerin, geçiş 
döneminde bazı nedenler
ı · yerine getirilemeyen 

Şartların daha yeni uygu
lanmaya başlandığını ifa
de etti. 

Özal, DPT Müstt>şarı ol
duğu tarihlerden bu ya,...a 
Türkiye-AT iEşkilerini 
çok yakından izlediğini 
belirterek "Bugün geriye 
baktığımızda AT ile ili.;-ıci. 
lerde yaptığımız hataları 
daha iyi değerlendirme 
şansına sahibiz. Batıyla 
bütünleşmede en önemli 
hedef olan (AT'a üyelikte 
tam hazırlanabildik mi'?) 
şeklinde baktığımızda, 
geçmiş yıllarda bunun 

için istediğ·iıniz şekilde ha
zırlanamadığımız· o .:::rt
lara uyum · ·,S,av.ı•:ak ko
mı b::; açıklıkla ;dirlcye
mediğimizi gi",ı:uyoruz'' 
şeklinde konuştu. 

1980 sonrasında uygı.:la
maya koyulan ekonomik 
kararların AT'a uyum 
sağlanması şeklinde d. e ele 
alındığmı anlatan Ozal, 
"Batı ülkelerinde siyasi 
ilüidar ne yönde olursa ol
sun, . ekonomik sistemle
rin temelinde serbest pa
zar ekonomisi yatıyor" de
di. 

Şekil 3-3. Basmda Ankara Cn.iı-ersitesi. 

offizicllen Vertr;:ıg bewii.hrt und vertien 
hat. GegensciUgc Bcsuche in der Vergan· 
genheit h<ıben dics bcwicsen. 

Nun scien Aufg;ıbe dcr jctz.igen und zu
künfl.igcn Le iter, dicsc Frı.•undsch.:ı!"t fort. 
zuführen und dem verant-. ... ortungsvollen 
Berur des Recht,pOcgers die Stcllur.g in 
dcr jewciligen ~lcclıtsordnung zu vcr
schaffen, die ihm ,ı:.:cbührt, nıcinten die 
Vcrtragspartncr. Bcidc Ausbi!dung:sstat . 
ten könnt~n voneinandcr lcrncn und es 
werde sich hoffcntlich ,.auch" ein Ba:-:d 
mcnschlicher .Achtung und Zuneigurıg 
auf breiter Basis herslcllcn lasse.'l. · , 

Dcr Partncrschartsvcrtrag~·.mil ci'ncr 
cıuslclndischcn Hochschulcinrichtung ist 
für ct i c F'achhllChschlıle fkcht!'ipll~ı:c erst
malig. Jcdoch wurde:l i n and.' r :n F<ıchbc
reichcn l:berlı:gunı-:cn :Jı~ge!)';~:ıt, o b ;ıic!ıt 
iıhnlichc Vcrbindu:ıgen ıu :1ı r:cr\··ı: c~ı:-o
pdischL•n Landern ;ıul'gl:!oon::ı ~!r. •.•:c:;-ı!o;:r~ 
könnten. Soklıe l!::r:nd·,w:ı;1:n :ı.:ı.!ıcn 
sic h nach der Er:'M::-ung d ... ·s l lchbc:-eir::ıs 
Rcchtspnc.ı;e nı ch~ n~ır zum "·N oh le c!er ı.:~~
samtcn .F';:ıc!ıhochschı;!t: hf:Vo'iihrt. : vn
dern d!encn auc!ı der ~::··,•:eitL:rt.:n!: c! ı! S l Io
rizonts de:· bctci!ig~ı:n Doz.~ n ten und J.I~Ch 
Studcn.tt::ı. 

Eııtwurf akzcptie:t 
Dcr Fachbcrcich Ikchtspncvc r.:,!tc 

du re h Dr. L<:s:ııng ı:iııı:n Entwurf für ü:~:
scn Pnrtııcrsch;ıftsvcrtrag vo:·gclcgt, der 
ohnc jc:.·ı;lic!H· Dc;ın~,tandung \'On de: n ::.u 
bctciligl:ndcn Landesnıini:-;t<~; i en in t;i~·· 
dcrsnchsr·n unr! den Bund<·SH\in!~;•.erir.·:ı 
dcr [hırıdı.:~:republ:k D•..:utsciıl:ınrJ :.ıkl(~j:•. 
li ert •.vorden i st. Au ch die türkisehen P<ır:. 
ncr lı::ıU·::n untcr Einscl:n!tunr, Jl·r Hoch. 
schul~remicn und <!<:r c.!orti;;ı:n ~:ın:s~e
ricn den Entwurf ı:ıkzl'ptiı.:rl. Es lıandt.:!c: 
sich uın cinı.:n .,R;ı!ıınen\"•'r~;·;q('', hctc,:ıtl.· 
J"'r. r ·' :-ı:,:ng, ch:r cr~t m!t ~···:ı··:~ •:rflı !lt w ..... , .. 
den ınüssc. l.ki rund tjO '.'~'·•ı S~t:d{·r.ten ;!:ı 
dcr Uııi Arık:ır:ı, d:ıvrm ruıv.~ fı001) :n d1•r 
jurislisl'lıcn l":ıku:t;i!. ·~.:.rnc da:-s kci:ı 
Prob!eın sein. 

Zur Vcrtragsun~crz~ichmı.ng_ w~.r:~ı.n .. ~-
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üniversite Rektörlüğü diğer üniversitelerle yürütülen ortak 

çalışmalara da önem vermektedir. 31 Ekim-l Kasım 1988 tarihleri 

arasında düzenlenen "Atatürk'ün ölümünün 50. Yılı Sempozyumu" 

Hacettepe üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle hazırlanmıştır (Bkz. 
Şekil 3-2). 

Ankara üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, yurt dışından gelen 

Türk ailelerinin çocuklarına ve Türkiye'ye eğitim için gelen yabancılara 

kurslar düzenlemektedir: Ankara dışında ! stanbul ve ! zmir'de de 

şubeleri bulunan merkezde her yıl çok 

öğrenmektedir (Bkz. Ş.ekil 3-3). 
sayıda kişi Türkçe 



-54-

2. GAZ! ÜNİ VERSt TESt NDE HALKLA İ Lİ ŞKt LER FAAL! YETLERt 

i. Gazi üniversitesinin Tarihçesi 

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirDerek kabülüne dair kanunla 

1982 yılmda Gazi üniversitesi kurulmuştur. Gazi üniversitesi daha önce 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bazı yüksekokullarla Ankara İ ktisadi 

ve Ticari İlimler Akademisine bağlı birimlerin yeniden düzenlenmesi ile 

oluşturulan 10 Fakülte, ll Yüksekokul ve 4 Enstitü ile toplam 25 

yükseköğretim kurumundan oluşmaktadır. 

üniversitede, önlisans ve lisans seviyesinde 30.000'den fazla 

öğrenci öğrenim görmekte, enstitülerde 1. 700 civarında yüksek lisans ve 

doktora öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde 1.832 akademih: 

personel ve 2.238 idari personel görev yapmaktadır. 

ii. Gazi üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetlerinin 

Organizasyonu 

Gazi üniversitesinde, üniversite Senatosunun 22 Eylül 1987 tarih 

ve 3 sayılı toplantısında 1987/33 numaralı kararla kabul edilen Yönel'ge 

çerçevesinde Basın ve Halkla İ lişkiler Bürosu kurulmuştur. 

Gazi üniversitesi Basın ve Halkla İ lişkiler Bürosu doğrudan 

Rektörlüğe bağlı olarak çalışmaktadır. Büro yöneticisi ve çalışanları 

Reli:tör tarafmdan, üniversitede çalışan akademik ve idari personel 

arasmdan bir yıl süre:;-·le atanmaktadır. Büro hizmetleri bir başkan, iki 

başkan yardımcısı, bir sekreter ve görevli diğer personel tarafmdan 

yürütülmektedir. 



Başkan Yrd. 
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REKTÖR 

Basın ve Halkla t lişkiler 

Bürosu Baş kanlı ğı 

Sekreter 

Başkan Yrd. 

Şekil 3-4. Gazi üniversitesi Basın ve Halkla !lişkiler Bürosunun 
1 ç Organizasyonu. 

Büro Başkanlığını üniversitenin Öğrenci t şleri Dairesi Başkanı, 

başkan yardımcılıklarını ise Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın-Yayın 

Yüksekokulu mezunu iki öğretim görevlisi yürütmektedir. üniversiteye 

bağlı okullardan birer eleman Büro ile okullar arasındaki irtibatı 

sağlamak üzere görevlendirilmiştir. 

iii. Gazi üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetleri 

Gazi üniversitesi Basın ve Halkla t lişkiler Bürosu Başkanı sayın 

Dursun Dağaşan'la yapılan görüşme sırasında üniversitenin halka 

tanıtılmas1 için yürütülen faaliyetleri iki başlıkta toplamanın mümkün 

olduğunu beHrtmiştir. Bunlar, doğrudan ve dalaylı tanıtım faaliyetleridir. 

üniversitenin doğrudan tanıtım faaliyetlerinin başında yayınlar 

gL - ~ktedü·. Şöyle ki, basında çıkan üniversite ile ilgili haberler, Basın 

ve Hahu~. t lişkiler Bürosu tarafından üç ayda bir çıkartılan Gazi 

üniversitesi HaL ... · Bülteni, Gazi üniversitesi Kataloğu, bilimsel 

faaliyetlerde elde edile ı. 'sempozyum, konferans, kongre vb.) sonuçlarm 

ve her öğretim yılını açiı;> töreninde Rektör tarafından yapılan 

konuşmanın kitapçık haline getirilmesi1 Fakültelerin kendi bünyelerinde 
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çıkarttıkları tanıtıcı yayınları (İ İ BF Bülteni, İ İ BF Tanıhcı Kataloğu, 

Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Rehberi, Basın-Yaym Yüksekokulu 

tarafmdan çıkartılan Gazinin Sesi Gazetesi gibi) saymak mümkündür. 

"Gazi üniversitesi Kataloğu "nda üniversitenin tarihçesi, akademik 

takvim ve teşkilatı, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin akademik 

kadroları, ders programları ve bu programların içerikleri yer almıştır. 

Ayrıca personele ve öğrencilere verilen sosyal, kültürel sağlık ve 

barmma hizmetleri tanıtılmaktadır. Şöyle ki, üniversitede toplanh 

salonları, kapalı spor salonları, cimlastik ve güreş salonları, futbol 

sahası ve atletizm pisti vardır. Sağlık Herkezinde Psikolojik Damşma ve 

Rehberlik Servisi bulunmaktadır. Bu alanda yardıma ihtiyaç duyan 

personel 

Kataloğu 

ve öğrend servise başvurabilmektedir. 

üniversite içinde dağıtıldığı gibi diğer 

gönderilmektedir. 

Gazi üniversitesi 

üniversitelere de 

Üç ayda bir çıkartılan Gazi üniversitesi Haber Bülteninde 

üniversitenin çeşitli birimleri ve faaliyetleri tanıtılmaktadır. 

öğretim çalışmaları ve sosyal-kültürel faaliyetler hakkında 

Eğitim, 

bilgiler 

verilmektedir. Amaç üniversite içi iletişimi güçlendirmektir 

(Bkz. Şekil 3-5). 

Gazi üniversitesi Ankara'nın çeşitli semtlerine ve Bolu, Kastamonu, 

Kırşehir illerine dağılmış bir şekilde eğitim öğretim programlarını 

yürütmektedir. Geniş bir alana yayılmış olan üniversitenin fakülte, 

yüksekokul, enstitü ve bölümleri arasındaki iletişimi sağlamak 

gerektiğinden her birimden bir kişi Basın ve Halkla İ lişkiler Bürosu ile 

irtibat kurmakla görevlendirilmiştir. Bu kişilerden ulaşan bilgiler 

basın-yaym kurumlarma gönderilmektedir. Bunun için de Basın ve 

Halkla İ lişkiler Bürosu tarafmdan bültenler hazırlanmaktadır. Basında 

üniversite ile ilgili çıkan haber, makale ve yazılar takip edilerek 

arşivlenmekte ve rektörlüğe sunulmaktadır (Bkz. Şekil 3-6). Basında 

Gazi üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerle ilgili olarak 

çıkan haber, makale ve yazılardan ilgili müdürlük ve dekanlıklar 

haberdar edilerek, konu hakkında rektöre bilgi verilmektedir. Basında 
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HABER BÜLTENi 

( G.U. 
Haber Bülteni 

SÖBÜTAY ÖZER ATELYESI MEZUNIYET 
SERGISI AÇlLDI 

Gazi Eğitim Fakültesi Resim-Iş Bölümü 
öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Söbütay Özer 
Atelyesi Mezuniyet Sergisi" açıldı. Yenişehir Ada
kale Sokak 27 nurnarada açılan sergi 14-30 Haziran 
tarihleri arasında açık kalacak. 

TEKNOLOJI 88 MÜZIK ŞÖLENI YAPILDl 

Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü 
tarafından düzenlenen mezuniyet öncesi müzik
foikior şöleni yapıldı. 18 Haziran'da GÜMEF Konle
ran s Salonu'nda yapılan şölende müzik, tolklor 
gösterileri, parodiler, çekilişler, konuşmalar yapıldı 
ve şiirler okundu. 

"TRAFIK KAZALARI VE AIDS" KONULU 
BIR KONFERANS VERILDl 

Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve 
Önleme Enstitüsü taratından "Trafik Kazaları ve 
AIDS" konuı ubir konferans düzenledi. 21 Hazi
ran'da Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Salo
nu'nda verilen konferansa, Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

kazandı. Isparta'daki finallerde takımımız Türkiye 2. 
liğini kazandı. 

ŞUBAT- MART 1988 

Başkanı Prof. Dr. Kazım KURTAR konuşmacı olarak 
katıldı. 

MESLEKI EGITIM FAKÜL TESt ÖGREN· 
CILERI SERGI AÇTI 

Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi 
Bölümü öğrencileri, 1987-88 Eğitim-Öğretim yılı 
atelye çalışmalarının tanılılması amacıyla bir sergi açtı 
21-30 Haziran 1988 tarihleri arasında açık kalan ser
gi öğrencilerin bir öğretim yılı boyunca yaptıkları ale
Iye çalışmaları sergilendi. 

\llldaıı sonra. 
c l.lcdcıı l:gi
,ala, sti/koııu
ğlığı ,.L. ht•den 
l'rl't~it hinııL"I 

·k ve llah~:l'l<·r 

~UCKMA YLR 
>i ycııidt•ıı dii-

·O ögrc•ııci 1-a
okuluna Gati 
ı yanında Üni
·Cukları da ka-

----·------
liVERSiTESiNI·. KALKINDIR~IA VE 
RML DERNLGi KURULDU: 

"Hentbol 
Branş" 

En Başarılı 

Masa Tenisi takımlarımızın başarılı oldukları bir 
başka spor dalıydı. Finailere katılan Masa Tenisi kız 
ve erkek takımlarımız kızlarda Türkiye 3. sü olurken, 

Oldugumuz '' erkeklerde Türkiye 2. liğini kazandılar. 

snıcktc· ve biıvıinıcktc olan i.:niwrsi
:;ıi iııık:ıııl:ıra . kavu~tıırıııak aıııanyla 
~iVLRSiTI:.SiNi KALKINDIR~IA ve 
RML DLRNECi kuruldu. Gc~·ici ~o-

Üniversitemiz Kız ve Erkek Hentbo 
geçtiğimiz yıllarda aldığı başarılı sonucu bu y 
rarladı. Ankara 1.si olarak finailere katılan K 
kek Hentbol takımlmarımız Trabzon'da yapıl 
lerde Kızlarda ve Erkeklerde birinci olarak 
Şampiyonluğunu kazandılar. 

1\.IU.~--ANA OKULU'NUN iMKANLARI 
ARTTIRILlYOR 

Gati üniversitesi rı.h•!>lcki Eğitim Faküllt'si Lği
ıiııı Bilinık·riııe bağlı ZUCKMA YER isimli Krl.:'~

arı 

ian 
·cv 
im 

Şekil 3-5. Gazi Cnirersitesi Haber Bülteni. 

ıu.'tiııı kmulıınıı olu~turup faaliyeti.:' ge~·eıı dcr
nd..; .. hazarl;ıdığı Hl~:üğünde anıacını \ll' çalı~ma 

~artl:ırıııı ~öyle hdirtıııi~tir. 

- Geııi~lcyip biıyiııııc•kte olan Gat.i üııiversiıl'

siııe bağlı olara!-. 1-.urubcak tesis w i~ktııll'kre 

katkıda bulunmak. 
- Ga~i Üııiwrsiıcsinin ihtiyacı olan her türlıi 
araç w gerecin sağlanmasında yardımcı olmak. 
-· Gat.i üııiversitcsindc· c·ğitiııı H.' ara~tırııı:ı 

faaliy<•tlcriııdc buluııaııl:ıra maddi Vl' ıııanc·,i 

dt·~tel-. saglaınak. 

ünivt•rsitenin seınpot.yıun. a\·ıJ... olurum. l...on
fc·raııs vı· lıt•rtıirlü ıuplaııtı ws:ıir faaliycıkriıı

(.k yapıl~ıcak gith.:derin kar":'llanm:ı~ıııda CıııiH .. ·r~ 
!-ıill'~P y:ırdtılll'l olmak. 
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Rıkıöt:Pror. Dr. Neaı 
Öjnod .. , .. , 31.4l3 
1981-Uif koeleııjuı: 8.028 
Öjnllıa diU: Türkçe 
~-.. ,.,., 19 profesör, 144 doçent, 238 
yardiiiıcı doçent, 641 öjreıiııı giırevlisi, 111 okul· 
tnaQ, 6l3 araııırma görevlisi, 30 uzman. 
Yurt kçullal: 2.19l 
Bljlı blrtıalod: 10 fakülte, ll yüksekokul, 4 enstitü. 
Göıdo b61illler: lktisa~i ve tdari.Bilioıler ~akii!te
si, Buııı ~ayın Yiıluekokulu, Ejitım Fakültesi. 

Şekil 3-6. Basmda Gazi Univ-ersitesi. 

lll$ CEIIIIETiıılıı II$AIII- Ki~ilik süreısa bu kuŞlar gelme~ baş· 
layacak. (foiOOrat: Ergun CaOatay) 

Manyas Gölü elden gidiyor 

~Cenneti .. . 1"""""~·· "yo.":cı•"· ır;~.,p!'· ...... ~~...ı- o,..,..... b lg l l 
·-~~~;.ea""ı.ı.<1°14" "...... e ese o uuır 
\\r~;\1G\\lU11 .. u.-.c"cd~"opec-- 'J"' 
\C~· '"'" " \ı.*"" 
1,110'·1""" '"""'~<~••· ol<'' BANDIRMA (Cıımlıuriyol)- Kuş Cenneu Millı Parkı ile Kuş
'"~""'''"'" 1,,••ı'a•"'' &OlU'nde (Manyas Gölü) belgesel film çekimleri devam ediyor. 
\1\o.\C ~· ... ~·~ol<l<;~o~" 1.,.,, Bu arada Kuş Cenneti'ndeki kirlilık de sun geçtıkçe artıyor. 

"{u'~ ' . ..:,J.cıa \(a ' • 

,1,1ıeı \.a.ı•~ ':."\e~·"" Cumhurbaşkanı koaaa Evrea'ın i>tcgi (ızcrıne 1 agustos tart· 
")C(''A G 00nt\•- 1111 ~·" hinde başlayan bcl&esel film çaltşrmıları, Tarım Orman •·c Ko\,""' .,..a ol~<'"o.ı,,, 01 yişleri Bakaniılı ıle Ankara Gazi Onıveısııesı Basın Yayın YUk· 

"'""'"'"~, .. \< ~cl_...,.~ sekakulu'nun işbtrlıAiyle gerçekleştıııliyor. BakanitAm bu amaç
one<" ""'"'~ ~·""'~· la 300 milyon ltra harcama yapacagı OArenıldi. BeiKt>el tilrn çe· 

'ı.a~<'~.0 ,,\ıta"'\"t'"' kimlerine Hollaııda radyo ve TV kurumu kameramanı Hanryry 
\U ":as' ı~~Ç~-\i "'' Var Zoo ve bir ses operatOrOyle l41'0rk: kamerarn .tn ve ses ope:-
,~l <1•~· .,.,..,.ı• ." ralOrU katılıyor. 
c.oa ,~ ~ j\ u4 
~~·~-"~o'·'!'* , i Bu arada Bandırma 'da arumasız sanayıleşmcnın gclirdıaı dc

~c(':tl' ~ o\"'•~ı: :11 niz ve çevresinde Kuş Cenneli Muh Parkı'nın da bulundu&u Kuş
"* ,o\"~:l)o:. o\fl'llJ, gölü'ndekı kırldık sOn geçtık.çc artıyor. Demz kırbliiinc, sanayi 
t.\C'" t.o-'"'" kadar 100 bın nüfuslu k~nun kanaJizasyon ve pıs suyunun aru-
1\\o. .~" masız do&rudan denize akııılmw.ı da b~lıca neden oluyor. 
<1<~'· 

Ku~&OIU'ndeki kirlil:~e ise, çevredegeli~igUzcl kurulan sanayi 
kuruluşları yol açıyor. Bandırmanın sirişinde bulunıuı Etibank'a 
ait boraks-asit fabrikası, bir kısım a.sitli anıtını tesislerden geçip 
Ku~gOIU'ne dökiilen Sıı.rcı dcresine verıyor. Çevre Genel Mu
dUriUAU'nden bir ekibin 18 ajusıosıa bOI&ede inceleme yapacaaı 
bildirildi. 
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çıkan yazılarla ilgili olarak basın mensuplarıyla yakın ilişki kurularak, 

gerektiği taktirde cevap ve düzeltme yazıları gönderilmektedir. Zaman 

zaman da basın toplantıları düzenlenmektedir. 

Gazi üniversitesi veya diğer üniversiteler tarafından düzenlenecek 

seminer, sempozyum, konferans ve toplantılardan üniversiteye bağlı 

fakülte, yüksekokul ve enstitülerle, öğretim üyeleri haberdar 

edilmektedir. Rektörlük tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerin 

organizasyonu Basın ve Halkla ! lişkiler Bürosu tarafından yapılmak

tadır. Kimlerin davet edileceği, program ve davetiye basımı, basma bilgi 

verilmesi, afişlerin hazırlanması ve dağıtımı gibi işler bu birim 

tarafından yürütülmektedir. 

Gazi üniversitesi Rektörü Salı ve Perşembe günleri, dileyen herkesi 

kabul ederek, sorunlarına çözüm aramaya çalışmaktadır. Rektörlük 

tarafından öğrencileri teşvik etmek amacıyla her yıl 10 öğrenciye burs 

verilmektedir. Ayrıca yardıma muhtaç olan her öğrenciye başarılı olmak 

şartıyla ücretsiz ve sürekH yemek verilmektedir. Zaman zaman da 

yardımcı hizmetli olarak çalışan personele yiyecek yardımı yapılmak

tadır. 

üniversiteden mezun olan ve iyi mevkilere yerleşen kişiler 

bulunmaktadır. üniversitede öğretim elemanı iken çeşitli görevlere 

getirilen kişiler vardır. Bunlar üniversitenin dalaylı tanıtım faaliyet

lerinde rol oynamaktadır. 

üniversite takımlarının sportif faaliyetlerde başarıları bulunmak

tadır. Gazi üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından zaman 

zaman radyo ve televizyon programları yapılmaktadır. Yine üniversite 

Tiyatro Kulübü Ankara'daki çeşitli Tiyatro Salonlarında tiyatro 

eserlerini sergilemektedir. Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Bölümü 

tarafından çeşitli zamanlarda halka açık olarak defileler düzenlenmekte, 

sergiler açılmaktadır. Bütün bu faaliyetler hem üniversitenin adının 

duyurulmasma hem de bölge halkının bu faaliyetlerden yararlanmasına 

neden olmaktadır. 
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3. HACETTEPE ÜNİ VERSt TESt NDE HALKLA t Lİ Ş Kİ LER 

FAALİYETLERİ 

i. Hacettepe üniversitesinin Tarihçesi 

2 Şubat 1954 yılında Ankara üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 

olarak kurulan "Çocuk Sağlığı Kürsüsü" Hacettepe Tıp Fakültesinin 

başlangıcı sayılabilir. Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında 

açılan bu kürsü, çevresinde bulunan hastaların evlerinde ilk 

çalışmalarım uygulamalı olarak sürdürmüş, bir yandan da Hacettepe 

Çocuk Hastanesinin inşaasına başlanmıştır. 

8 Temmuz 1958'de tüzel kişiliğe sahip Çocuk Sağlığı Enstitüsü 

kurulmuş ve bu Enstitü Hacettepe Çocuk Hastanesinde eğitim, öğretim, 

araştırma çalışmalarına başlamıştır. 1961 yılında, Hacettepe'de Hemşirelik, 

Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarmda eğitim yapan 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 1962'de ise Ev Ekonomisi Yüksekokulunun 

Diyetetik Bölümü adJ geçen Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlen

miştir. Bu gelişmeden üç ay sonra, Fakülteye bağlı Diş Hekimliği 

Yüksekokulu kurulmuştur. 

1954 yılından itibaren bir yandan eğitim, öğretim faaliyetlerini 

yürütürken, diğer taraftan da Türk üniversitelerinden mezun olan genç 

kabiliyetler, ihtisas, doktora ve araştırma yapmak üzere yurt dışına 

gönderilmişlerdir. Bu gençlerin hepsi yurda dönmüş ve Hacettepe 

üniversitesi Öğretim kadrosunun çekirdeğini oluşturmuşlardır. 

1965 yılında Hacettepe üniversitesi eğitim kurumlarının koordi-

nasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim l\1erkezi kurulmuş, 1966'da 

da Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girmiştir. Bunu 8 Temmuz 

1967 tarihinde ve 892 sayılı kanun ile Hacettepe üniversitesinin 

kuruluşu izlemiştir. Aynı gün, Hacettepe üniversitesinin kurucusu 

Prof.Dr.t hsan Doğramacı, üniversitenin ilk rektörü olarak seçilmiştir. 

Hacettepe semtinin büyük bir kısmına yayılan üniversitenin gittikçe 

artan ihtiyacını karşılamak üzere 1969 yılında Ankara Eskişehir yolu 

üzerinde Beytepe'de ikinci bir kampüsun kurulmasına başlanmıştır. 1976 
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yılmda hizmete giren bu sitede, üniversitenin, Tıp ve sağlıkla ilgili 

Fakülte ve Yüksekokullarının dışındaki diğer Fakülte ve Yüksekokullar 

öğretim yapmaktadır. 

Bugün Hacettepe üniversitesi, 350 dekarlık alana yayılmış, Merkez 

Kampüsde Tıp, Diş Hekimliği ve Bezacılık Fakülteleri 15.000 dekarlık 

alanda kurulu Beytepe Kampüsunde ise Mühendislik, Fen, Edebiyat, 

İ ktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri yer 

almaktadır. Ayrıca Ankara'da Ankara Devlet Konservatuvarı, Keçiörende 

Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Bahçelievler'de Ankara Meslek Yük

sekokulu bulunmaktadır. Yine 240 dekarlık Zonguldak Kampüsunde 

Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Alaplı'da Ereğli Meslek Yüksekokulu 

hizmet vermektedir. Başka bir deyişle halen Hacettepe üniversitesi üç 

kampüs ve ilaveten değişik yöre ve alanlarda 10 Fakülte, Ev Ekonomisi, 

Hemşirelik, Sağhk Teknolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık 

İ daresi, Sosyal Hizmetler, Ankara Meslek, Yabancı Diller, Sağlık 

Hizmetleri, Zonguldak Meslek, Ereğli Meslek, Mesleki Teknoloji, Ankara 

Devlet Konservatuvarı olmak üzere 13 Yüksekokul ve Sağlık Bilimleri, 

Çocuk Sağlığı, Onkoloji, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri, Sosyal Bilimler, 

Fen Bilimleri, Atatürk İ lkeleri ve İ nkilap Tarihi, Nüfus Etütleri Nükleer 

Bilimler olmak üzere 9 Enstitü ile eğitim yapmaktadır. 

1988-1989 öğretim yılmda 25.284 öğrencinin öğrenim gördüğü 

üniversitede 2.439 akademik personel bulunmaktadır. 

ii. Hacettepe üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetlerinin 

Organizasyonu 

üniversitenin basmla ilişkilerini 

organizasyonunu sağlamak amacıyla 

İ lişkiler Müdürlüğü kurulmuştur. Bu 

ve sosyal içerik li 

1980 yılmda Basın 

müdürlük doğrudan 

faaliyetlerin 

ve Halkla 

rektörlüğe 

bağlı bir hüviyetle kurulmuş, 2547 sayıll Yükseköğretim Kanunuyla 

birlikte üniversite Genel Sekreterine bağlanmıştır. 
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REKTÖR 

Genel Sekreter 

Basın ve Halkla ! lişkiler Müdürü 

/ 
Sekreter Sekreter 

Şekil 3-1. Hacettepe üniversitesi Basın ve Halkla !lişkiler 
Müdürlüğünün 1ç Organizasyonu. 

üniversitenin Basın ve Halkla ! lişkiler Müdürlüğünde Türkoloji 

Bölümü mezunu ve Hastane ! dareciliği alanında Yüksek Lisans yapmış 

bir müdür ile Kız Meslek Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi mezunu iki 

sekreter çalışmaktadır. Genel sekreterlikte görevli bir kişi de zaman 

zaman yardımcı olmaktadır. Ancak birimin devamlı personeli değildir. 

Bugün Basın ve Halkla ! lişkiler Müdürlüğü, Basın mensuplarıyla 

rektörün görüşmelerini ve ilişkilerini sağlayan, rektörlük tarafından 

düzenlenen etkinlikleri organize eden, rektörün özel mektuplarına cevap 

veren, gazetede üniversite ile ilgili haberleri derleyen ve rektöre sunan 

ve bunun gibi rektörlük işlerini yürüten bir işieve sahiptir. 

iii. Hacettepe üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetleri 

Hacettepe üniversitesi Genel Sekreteri sayın Erden Takçı ve Basın 

ve Halkla ! lişkiler Müdürü sayın Esin Esen ile üniversitenin halkla 

ilişkiler faaliyetleri konusunda yapılan görüşme sırasında şunları 

belirtmişlerdir: 

Hacettepe üniversitesinin çekirdeğini Hacettepe Hastanesi oluştur

maktadır. Hacettepe üniversitesi ülkemizde pek çok yenilikleı-in ve 

ilkierin öncülüğünü yapmış bir üniversitedir. Bölümlerinde ülkemiz için 

alanlarında büyük ihtiyaç duyulan elemanlar yetiştiren ve yetiştirmeye 

devam eden üniversite vermiş olduğu eğitim ve tıp hizmetleriyle zaten 
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ülke çapmda ve uluslararası düzeyde adını duyurmuş bulunmaktadır. 

üniversitede binlerce özgün bilimsel makalenin , yanı sıra Türkçe olarak 

508 ve yabancı dilde 86 olmak üzere toplam 594 kitap yayınlanmıştır. 

Her yıl 8 türkçe ve 2 ingilizce olmak üzere 10 bilimsel dergi 

çıkarılmaktadır. Bu 

kabul ettirmiştir. 

ilişkilerin yanında, 

bulunmaktadır. 

başarıları ile uluslararası sahalarda da kendini 

ülkemizdeki çeşitli üniversitelerle sürdürdüğü 

yurt dışmda da iki üniversite ile bağlantısı 

Tarihçede de belirtildiği gibi Hacettepe üniversitesi eğitim-öğretim 

programını çeşitli kampüslerde yürütmektedir. Bu amaçla öğrencilerin ve 

personelin, üniversitenin kampüslerini, akademik, sosyal, kültürel ve 

sağlık hizmetlerini, fakülte, yüksekokul ve enstitülerini daha yakından 

tanıması amacıyla "üniversite Kataloğu" hazırlanmıştır. Bu katalog 

üniversiteye bağlı tüm birimlere, diğer üniversitelere, bazı kurum ve 

kuruluşlara, üniversiteyi tanımak amacı:v-la bilgi isteyen dersane ve 

ortaöğretim kurumlarına gönderilmektedir. 

Üç ayda bir Basın ve Halkla İ lişkiler Hüdürlüğü tarafından 

"Hacettepe üniversitesi Bülteni" çıkartılmaktadır. Bu bültende kurum içi 

bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif haberlere, fakültelerin tanıtılmasına, 

personel ile ilgili konulara yer verilmiştir. Bülten üniversite içinde 

dağıtıldığı gibi, diğer üniversitelere ve devlet protakülüne de 

gönderilmektedir (Bkz. Ş.ekil 3-8). 

Her yıl üniversitenin akademik yılını açış konuşması kitapçık haline 

getirilerek basma ve gelen konuklara dağıtılmaktadır. Konuşma metninde 

bir önceki yıl değer]endirilmekte, içinde bulunulan yılda neler yapılacağı 

hakkmda bilgiler verilmektedir (Bkz. Şekil 3-9). 

1988-89 öğretim yılı başmda Hacettepe üniversitesinin Beytepe 

Kampüsu'ndeki öğrencilerine, kampüsu tanıtıcı bir broşür hazırlanmıştır. 

Brüşürde Beytepe Kampüsunde verilen ulaşım, barınma, beslenme, sağlık, 

psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim-öğretim, kütüphane, sportif, 

kültürel etkinlikler, PTT ve banka hizmetleri anlatılmaktadır. Bu broşür 

üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere kayıt sırasında verilmektedir. 



Şekil 3-8. Hacettepe 

u ~.~~·~:~~~.M~~~~~;~:~,~:~Ü~:,~.;;~;,;<;~~~?-:~~~ '!t~:~~;i 
Bmmı 9 Hazıtan 1988 günU Yilpd.:ın tcircnre ışl~ınıeye açı/nıı~ıır. 
Gıda sckfoı-:.inün 1htıy,ıç duyau!)u grd;ı rnUıwnaislcrı~u agıımck '-'e 
yctışıımıcı.. .:ırn.:ıcıyl.ı; 19/..S yı!ıııaa Urııversııcmıı M~hcmoısır;.. Fa
kUııesı Cıda Mühcrıcısııg, bôttimUnde, "GtO<J MiJtıcncJislı;)i Cntt!g:c 
Pilot işltıtmc/er·proıesı.:;allşmaları başlatılnıışıır. Enıegıc Pir o ı rşr~ı
mcrcr Proıcsi kapsaınında yoraJJn Temel lşl~mlcr. Alkolsi)z gazh 
ıçcçckrw, Stiı üıuıııeıı Işleme, Mcryvc-Scbzo Işleme lirıitf:fc:rındcn 
bır ı oıan fkmeı.. vo Un! u M.llnı.iU.:ır Uniıesı, ckın"k sanayiıne tcı..noıo-
ırk açıdan OnciilUk etmek, eQ-irim-öQrcıım programı gereÇince öQ
rencıye uygulama a/oırn yaratmak, ıtgilı!ere araştırma olanakları sa.;ı. 

. - lama k ve ekmek enaüsırisi sorımıarına çözümde yardımcı Olmak gi· 
bi gorevıerı yerine getirmek üzere gerçekıaşıınlmışıır. 

üniFersites.ı aoer D ıneı • . B ı nı·:'"", ·ıı· 

v<;ekmekf.<ıı.ıcsiylo 
je kalıte konusu daı· 
IIOrinın bi.ıtük bır bO· 
buÇJoaym ise IUkcli· 
etimini arıırıcı çaı.~
ekrneklik kalııesıyle 
:erınirı ckmc:iı. üreıi· 
: bunun sonuc;.ında 
mrı olması scbebiy· 
ııamışıır.Oysa,gü
füstrisinin g(m geç
c.rarı gereksrnmeyi 
neayall.uydurabii-
70cak T983ıarı· 

izin verilım kalkı maddc!ermi ekmek ürıııesl(lde 
kullanarak, değişik tıp/e ve besın değerı >'Uksck 
ekmek oeneme/erınin yapılması amaç/anmakta
dır. BOylece, ekmek leknoıojısr açısmdar. onem 
ıaşıyan kalitenın düzeltilmesi, bayauamanın ge
ciktirıfmesi ve kayıpların mrnimum düleye ındırıl· 
mesi konuran:-tda da araştırmalar yapılacaktır. 
Ataşıırına, geıişrirme, e(ıııim ve öQreıım ıaaııyeı
lcrinın yanısıra günlük 1\apasitcsi 5000 adet nor
mal ekmek olat'l ltnıtede. <ıtnca yulJilı. UıunııU, 
talım/i, süt/U. soya lı, kepcldı ekml!k de sarıd~ıç ı ip 
ekmek de: yapıtmı:ıl:ra ve Tekr:oı.:ı,ı Uyguıam.ı ve 
Aıa~ıırmd M('ıkezi Or.ırıer Scrınayc$ı k.:ırıalı ol{' 
sil/ılın,ı;..r.ıuır, 

~ -l 
PAKİSTAı'\' Til' BİÜ\ILERi 1 ENSJiTüsü DiREıcröRü i 

Ü~İVERSİTEMİZİ / 
ZIYARET ETIJ 

Pk~;:;~~~;~~e!~':!c.~,!ı~:!~~~~fe~~:; 
Direktliı·i:i Sayın Dr, G~rı~r.ı/ Mamd A,(•. 
r.ım ''<:.ı) nı c-nuiıiiniin NOrı.ıloji 8riJüm 
D.ıık.ını /Jr. lfiiklur Khrıw.:j'.ı 28-JO Ha
zir.ın 19H8 ı:ıırihleri ansında Ünivenitc· 
nıi.ıiziyarc-ccırniılc:rdir, 

KenJilc:ri ilc Üniversitemiz ycıJ,iJilcri 
ar:tsınJ;ı, yapılan güri:iırnelcrdt çcıiıli 
kllriUl.:ı.rJa görü~birli~inc v.ırılnııttır. 
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1 
HACETTEPE ÜNiVERSITESI 

'"Daha ileriye ... en iyiye.'" 

1988/1989 AKADEMiK YILINI 
AÇIŞ KONUŞMASI 

REKTÖR 
Prof. Dr. A. Yüksel BOZER 

30 Eylül 1988 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

1987/1988 AKADEMİK YILI 

AÇILIŞ TÖRENİ 

PROGRAMI 

Şekil 3-9. Hacettepe Uniı··ersitesincle Gerçekleştirilen Çeşitli Törenler 

t çin Hazırlanan Dokünıanlar. 
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üniversitede gerçekleştirilen faaliyetlerin kampüslere duyurusu, 

davetiyelerin ve programların hazırlanması ve protakale gönderilmesi, 

Basın ve Halkla ! lişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır (Bkz. Şekil 

3-10). Basın ve Halkla t lişkiler Müdürlüğü tarafından basma ve TRT'ye 

konuyla ilgili haber bülteni gönderilmektedir. Basında çıkan haberler 

küpür haline getirilerek derlenmekte, ilgili birimlere gönderilerek 

dağrulukları kontrol edilmektedir. Basın mensupları üniversite hakkında 

bir soruya cevap aradıklarında Basın ve Halkla ! lişkiler Nüdürlüğü ile 

görüşmektedir. Basın mensubu üniversitede Rektör veya diğer 

çalışanlardan biri ile konuşmak istediğinde bu müdürlük kanah ile 

görüşmesi sağlanmaktadır. 

Hacettepe üniversitesinde 25.284 öğrenci, Herkez'de, Beytepe'de ve 

Zonguldak'daki kampüslerde öğrenimlerini sürdürmektedir. Öğrencilerin 

barınma sorunları üniversiteye ait yurtlarla çözülmeye çalışılmıştır. 

Öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla 

kulüpler oluşturulmuştur. Spor Kulübü üniversiteler arası yarışmalarda 

üniversitenin admı duyurmaktadır. Fotoğraf Kulübü Uluslararası 

Fotoğraf yarışmalarına katılmaktadır. Müzik Kulübündeki orkestralar 

diğer üniversitelerin şenliklerine katılmaktadır. Sözgelişi, ODTÜ Bahar 

Şenliğinde Rock Topluluğu konserler vermiştir. Öğrencilerin birbirleriyle 

kaynaşması ve sınav stresini atması amacıyla ayda bir dans lı çay, yaz 

aylarında da Beytepe Kampüsunde Rock Festivali düzenlenmektedir. 

Personel için zaman zaman aileleriyle katıldıkları yemekler, yılbaşı 

geceleri tertip edilmektedir. Böylece personelln birbirini yakından 

tanıması ve kaynaşması sağlanmaktadır. Personel çocuklarının gittiği 

Beytepe ve Merkez kampüslerinde birer anaokulu, ayrıca Beytepe 

Kampüsunde ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. 

üniversiteye on yıldan fazla emek vermiş olan personele üniversite 

rektörlüğü tarafmdan şükran belgeleri ve plaketler, 25 yılı aşkın emek 

vermiş olanlara da altın rozet hediye edilerek şükran duyguları 

belirtilmektedir. 

Hacettepe üniversitesi Rektörlüğü, son sınıf öğrencilerinin iş 

bulmalarına yardımcı olmak amacıyla t ş Bulma Herkezi kurmuştur. 

Mezunlar istedikleri takdirde bu merkeze müracaat ederek iş bulma 
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HACETTEPE CNIVERSITESI 

.JAPO:>i B('Yf'KEL~:ILI(;l 

HACETTEPE Bll.l~l MERKEZI llER\E(;I 
Suıı;ır 

IZUMI T ATEN O 
f.Japon Piy:ınisLi) 

Fotoğraf AK IRA Kl:\OSHITA lara!indan ı;t·kilıni~tir. 

ll lı. ·a.iım 1988 Cuma, Saat: 20.00 
Hacettepe Cniı·ersitesi 10 

.\/" Salmu1 

1 
HACETTEPE ÜNİVERSlTESl 

DEVLET KONSERVATUVARI 
VE 

HACETTEPE BlLlM MERKEZl DERNECl 
Sunar 

TOROS CAN 

PİYANO RESlTALl 

7 Nisan 1988 Perşembe, Saat: 18.30 
Hacettepe 0111'versitesi "M" Salonu 

Şekil 3-10. Hacettepe üniversitesinde Gerçekleştirilen Sos:val Faali,vetler 

1 çin Hazırlanan Program örneği. 
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formlarını doldurmaktadır. Merkez tarafından kurum ve kuruluşlarla 

irtibat kurularak mezunun istediği şartlarda uygun bir iş bulmasına 

çalışılmaktadır. Merkez, halen okuyan öğrencilerin de ders dışı 

zamanlarmda ve yaz aylarında part-time iş bulmalarını sağlamaktadır. 

üniversite bünyesinde bulunan Zehir !'-1erkezi, Doping Kontrol 

Merkezi ile bölge halkma ve tüm Türkiye'ye hizmet götürülmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Hacettepe üniversitesi Doping 

Merkezinin hizmet vermesi gibi. 
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yapılmaktadır. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü koordinatör

lüğünde Fakültelerin bünyesinde yer alan hemen bütün bölümlerde 

lisansüstü düzeyde Yüksek Lisans ve Doktora eğitim ve öğretimi 

sürdürülmektedir. İ çel-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü dahil 3 

enstitüde 44 anabilim dalında yüksek lisans, 38 anabilim dalında doktora 

eğitim-öğretimi yapılmaktadır. 

üniversitede toplam 18.800 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 

yaklaşık 3.300'ü İ ngilizce Hazırlık, 13.500'ü lisans ve 2.000'i lisansüstü 

öğrenim görmektedir. 

Halen üniversitede 63 profösör, 224 doçent, 193 yardımcı doçent, 92 

öğretim görevlisi, 623 araştırma görevlisi, 209 okutman, 39 uzman, 4 

çevirici ve eğitim öğretim plancısı olmak üzere toplam 1.44 7 öğretim 

elemanı görev yapmaktadır. 

Orta Doğu Teknik üniversitesi Kampüsu Ankara-Eskişehir yolu 

üzerinde bir alan içinde yer almaktadır. Kampüs alam 1960 yılının 

başlangıcından itibaren mensupların ve öğrencilerin de katkılarıyla tümü 

He ağaçlandırılmıştır. Kampüs alanı içinde Eymir Gölü'de yer almaktadır. 

ODTü'nün içme ve kullanma suyu Eymir Gölü çevresindeki derin 

kuyulardan sağlanmaktadır. üniversitenin bütün fakülte ve bölümleri 

aynı kampüs alanı içindedir. Sadece Deniz Bilimleri Enstitüsü İ çel 

Erdemli'dedir. 

ii. Orta Doğu Teknik üniversitesinde Halkla t lişkiler 

Faaliyetlerinin Organizasyonu 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Halkla Münasebetler ve Yayın 

Bürosu 1966 yılmda doğrudan rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. 

Büronun ilk müdürlüğünü Sabri Sarptır yapmıştır. Sayın Sarptır 

Ankara'da yapılan Halkla İ lişkiler Birinci Seminerinde sunmuş olduğu 

"Eğitimde Halk ile İ lişkilerin Rolü" konulu bildirisinde şunları 

söylemiştir: "Eğitim ve öğretime halk her yıl milyarlarca lira 

sarfetmektedir. O halde halk, eğitim ve öğretim kurumlarının amaç ve 

organizasyon, sistem, faaliyet, başarı ve başarısızlıkları hakkında tam, 

doğru ve açık bir şekilde aydınlatılmalıdır. Bu hem eğitim kurumları ve 
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hem de halk için gereklidir. 1 şte bu mnaçla Orta Doğu Teknik 

üniversitesinde Halkla Münasebetler ve Yayın l'vlüdürlügü kurulmuştur." 

Bu müdürlüğe o tarihte rektörlük tarafından şu görevler verilmiştir: 

1. üniversitenin amaç, fonksiyon, faaliyet ve hizmetlerini yurdumuz 

içinde ve dışında tanıtmak, 

2. Çeşitli akademik ve idari servisler ile diğer üniversite içi 

kuruluşların faaliyet ve hizmetlerini duyurmak ve tanıtmak, 

3. Basın, TRT, öğretim kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile iyi 

ilişkiler kurmak, 

.ı. üniversitey-i ziyaret eden şahıs ve heyetierin programlarını 

düzenlemek ve uygulamak, 

o. Halkla ilişkiler alanında rektörlükçe verilecek işleri yapmaktır. 

Kuruluşu 1966'lı yıllara dayanan bu büro faaliyetlerini Basın ve 

Halkla !lişkiler Müdürlüğü adı altında sürdürmektedir. 1981 yılına kadar 

rektörlüğe bağlı olarak çalışan büro, 1981 yılında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte organizasyon 

şemasında üniversite Genel Sel~reterinin altında yer almıştır. 

Halkla 

REKTÖR 
ı 

Genel Sekreter 
ı 

Basın ve Halkla 1 lişkiler l"Iüdürü 

ı 
t lişkiler 

ı 
Hernur 

ı 
Memur 

Kısmı 

lı----- Sekreter 
ı 

Tanıtıcı Yayın 

ı 
ıvıemur 

Kısmı 

Şekil 3-11. ODTÜ Basın ve Halkla Ilişkiler Niidürlüğünün Jç Orga
nizasyonu. 
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Şu anda Basın ve Halkla !lişkiler Müdürlüğünün başında Eczacılık 

Fakültesi mezunu bir müdür, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Alman 

Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu iki memur, ayrıca lise mezunu bir 

memur ve sekreter çalışmaktadır. 

Basın ve Halkla ı lişkiler Müdürlüğünü yürüten sayın l\1ehtap 

Saatçioğlu ile yaptığımız görüşme sırasında müdürlüğün yerine getirdiği 

görevleri şu şekilde belirtmiştir: 

Halkla t lişkiler Kısmı 

1. Protokol ı şleri 

- Protokol listelerinin tutulması, 

- Bu listelerin güncelleştirilmesi, 

- Davetiye ve mektupların bastırılması ve dağıtımı. 

2. Ç.eşitli Faaliyetler 

- Sergi, 

- Seminer, 

- Sempozyum, 

- Gösteri, 

- Kokteyl, çay, yemek, 

- Ağaç Dikme Bayramı, 

- Açılış ve Diploma Töreni, 

- Her türlü faaliyetin yazışma ve protokol işleri. 

3. Bayram ve yılbaşı için kartpostal hazırlanması • 

.ı. Çeşitli broşürlerin hazırlanması. 

5. Periyodik iç bültenin yayınlanması. 

6. Basın toplantısı düzenlenmesi. 

7. Gazete küpürlerinin derlenmesi. 

8. Duyurular, teleks, telgraf, ilan işlerinin yapılması. 

9. Rozet, şilt, bayrak vb. hazırlanması. 

10. Albüm hazırlanması. 
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Tanıtıcı Yayın Kısmı 

1. üniversite Telefon Rehberinin hazırlanması, 

2. üniversite Genel Kataloğunun yanı sıra, üniversiteyi sosyal, 

kültürel ve sportif tesisleriyle ve faaliyetleriyle tanıtan 

yayınların hazırlanmasıdır. 

iii. Orta Dotu Teknik üniversitesinde Halkla 

t lişkiler Faaliyetleri 

Orta Doğu Teknik üniversitesinde yürütülen halkla ilişkiler 

faaliyetleri konusunda, Basın ve Halkla İ ilişkiler l\1üdürü sayın l\1ehtap 

Saatçioğlu, Kültür l\1üdürü sayın Tüzün Denli ve diğer yetkililerle 

yapılan görüşmede şunlar belirtilmiştir: 

Orta Doğu Teknik üniversitesinin tanıtılmasmda en etkili araçların 

başında basılı malzemeler gelmektedir. Öğretim üyeleri tarafından yazılan 

kitap, makale, dışında iki ya da üç yılda bir hazırlanan ODTÜ Genel 

Kataloğu, İ ngilizce-Türkçe hazırlanan ODTÜ'yü Tanıyalım Kitapçığı, 4 

ayda bir çıkartılan Haber Bülteni, Temmuz-Eylül ayları arasında iki 

haftada bir, diğer aylarda haftada bir yayınlanan Bu Hafta adlı süreli 

yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede gerçekleştirilen açılış ve 

diplama törenleri, 10 Kasım Töreni vb. törenlerde yapılan konuşmalar da 

düzenli bir şekilde kitapçık haline getirilmektedir. 

"ODTÜ Genel Kataloğu "nda, üniversitenin akademik takvimi, fakülte, 

yüksekokul ve enstitüler bölümleriyle tanıtılmıştır. Bölümlerde okutulan 

dersler, derslerin içerikleri ile bölüm hocalarının isimleri verilmiştir. 

Kampüste öğrencilerin ve personelin yaradanabiieceği tesisler vardır. 

Bu tesisler kısaca tanıtılmıştır. İ ngilizce olarak hazırlanan ODTÜ Genel 

Kataloğu diğer tüm üniversitelere, bazı kurum ve kuruluşlara, istendiği 

taktirde ortaöğretim kurumlarına ve dersanelere gönderilmektedir. 

ODTü'ye yeni başlıyan öğrencilerin kampüs yaşamına daha kolay 

uyum sağlaması amacıyla her öğretim yılı başmda ''ODTü'yü Tanıyalım" 

broşürleri hazırlanmaktadır. Broşürde fakülteler, enstitüler, yük

sekokullar ve bölümleri kısaca tanıtılmaktadır. Sınav geçme yönetmelik-
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1eri ve üniversitenin öğrenciye sağladığı imkanlar anlatılmaktadır. Şöyle 

ki, ODTü spor tesisleri açısından oldukça zengin bir üniversitedir. 

Kapalı spor salonları, stadyumu, futbol sahası, tenis kortları, açık ve 

kapalı basketbol ve voleybol alanları, Elmadağ Kayak Evi Tesisleri, 

Eymir Gölü çevresindeki tesisler, cimlastik salonları, hayat yolu 

parkurları bulunmaktadır. Öğrencinin ders dışı zamanlarmda faaliyet 

gösterdiği topluluklar (gülmece, arkeoloji, fotoğrafçıhk, modern bale ve 

dans, halk oyunları, bilim ve elektronik, psikoloji, sinema, hafif müzik 

vb.) vardır. Broşürde bu konular hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

Broşürde ayrıca üniversitenin Öğrenciye sağlamış olduğu, beslenme, 

sağlık, rehberlik, barmma, banka, PTT ve kütüphane hizmetleri 

anlatılmaktadır. ODTü'yü Tanıyalım broşürü t ngilizce ve Türkçe olarak 

hazırlanmaktadır (Bkz. Ş.ekil 3-12). 

Süreli bir yayın olan "ODTÜ Haber Bülteni" dört ayda bir 

çıkartılmaktadır. Bu yayında, üniversitede dört ay içerisinde meydana 

gelen olaylardan bahsedilmektedir. Sözgelişi, üniversitede gerçek

leştirilen toplantılar, devlet büyüklerinin ve konuklarm üniversiteyi 

ziyaretleri, kültürel faaliyetler (sergiler, toplantılar, gösteriler, 

konserler vd.), doktora ve yükseklisans tez çalışmaları, ünvan 

değişiklikleri, atamalar, üniversitenin yürüttüğü çeşitli araştu·ma 

projeleri, spor haberleri, açılış, kapanış, diploma, anma törenleri ve 

bilimsel faaliyetlerin (sempozyum, konferans, kongre, seminer, panel 

gibi) haberlerine yer verilmektedir. Basın ve Halkla 1 lişkiler 1'1üdürlüğü 

tarafından hazırlanan ODTÜ Haber Bülteni kurum içine, diğer 

üniversitelere, çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir 

(Bkz. Ş.ekil 3-13). 

Basın ve Halkla 1 lişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir diğer 

ODTÜ hizmeti olan "Bu Hafta" Temmuz-Eylül ayları arasında iki haftada 

bir, diğer aylarda ise her hafta yaymlanmaktadır. üniversitedeki 

haftalık faaliyetleri personele haber verebilmek amacıyla hazırlanan Bu 

Hafta'yı her pazartesi mesai başlangıcnıda tüm personel masalarmda 

hazır bulmaktadır (Bkz. Ş.ekil 3-14). 
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1988- ClLT 4- SAYI- 2-3 

SOHBET TOPLANTlLARI 

* ODTÜ İktisadi ve İdari 
Bilimleri Toplulugu üyeleri 4 
Aralık 1987 Mimarlık Anfısi'nde 
ANAP İstanbul Milletvekili, 
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Sn. Bülent AKARCALI ile eski 
Ankara Belediye Başkanı Sn. 
Ali DINÇER'in konuşmacı ola
rak kaııldıgı "Türkiye'de uygula
nan son seçim yasası" konulu 
bir konferans düzenlediler. 
ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü 
ögretim ÜY.elerinden Sn. 
Y.Doç.Dr. Umit CIZRE'nin 
yönetiminde başarılı bir şekilde 
sunulan ve konuşmacıların yasa 
ile ilgili görüşlerini anlattıkları 
konferans kalabalık bir ögrenci 
toplulugu tarafından ilgi ile iz
lendi. 

[ GÖSTERILER ] 
* 1 1 Mart 1988 tarihleri 

arasında üniversitemiz ögretim 
üyelerinden Doç.J:?_r. Mete 
TUNÇOUKU "ODTU Kanıpu
sundaki Çiçeklerin Mevsimlere 
Göre Izlenimleri" konulu dia 
gösterisini Solmaz !zdemir Salo
nun'da sergiledi. 

* ODTÜ Uluslararası 
Gcnçlik Topluluğu tarafından, 
24 Kasını 1987 günü Gazeteci
Yazar Sn. Emin ÇÖLAŞAN'ın 
konuşmacı olarak katıldığı bir 
sohbç_t toplantısı dlizenlendi. 
ODTU eski mezunlanndan olan 
ÇÖLAŞAN önce gazetecilik 
meslegi ile ilgili aydınlatıcı bil
giler verdikten ve kendi ilginç 
gazetecilik anılarını anlattıktan 
sonra, ögrencilerimiz tarafından 
kendisine yöneltilen çeşitli soru
lan cevapladı. 

[ ÇAGIU -7 

PROF.DR. AYTEN C. BEAR 
üNİVERSITEMİZDE YENİDEN 

GöREVLENDİRİLDİ 

Hacettepe üniversitesi Edebi
yat Fakültesi'nin Profesör kadrosuna. 
atanan Eğitim Fakültesi Yabancı Dil· 
ler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. 
Ayten C. Bear, 36. madde gereğince 
Oniversitemizde yeniden görevlendi· 
rildi. 

NATOTU-KIRLENME 
DECERLEND1RME- ATIK 

YöNETlMl PROJESI 

Çevre Mühendisliği öğretim 

üyelerinden Prof.Dr. Turgut Balkaş 
tarafından hazırlanan ve Kirlenme 
Değerlendirilme • Atık Yönetimine 
yönelik proje Haziran 198 7 'de 
Brüksel'de toplanan, NATO Kararlı

lık Için Bilim Programı Yönlendirme 
Komitesi'ne Prof. Balkaş tarafından 

takdim edilmiş ve komitece görüşüle· 
rek kabul edilmiştir. Beş yıl süreli 
projenin 1987 yılı faaliyetlerinde sarf 

125.000 Dolarlık ödenek 

* ODTÜ Amatör Fo
toğrafçılık Topluluğu tarafından 
10 ARALIK 1987 tarihinde 
"llOGli KARAllE:\lZ DM;LARI" 

ile ilgili bir dia gösterisi 
dlizcnlendi. Foto~raf sanaçıısı 
1\ı:cııicttin KÜLArıçı tiı.rafından 
ı;ı:kikn çok sayıda ilginç dia, sa
natçının a~·ıklamaları ve müzik 
c~liğinde sunularak biiyük 
bcğcni topladı. 

ODTÜ Halk Oyunları ve Halk 
Müziği Topluluğu tarafından, 
eski vç yeni üyelerin biraraya gel
melerini ve taııışrnalarını 
sagıamak amacıyla 12 Aralık 
1987 günü "ÇAGRI Geleneksel 
Halk Oyunları ve Halk Müzigi" 
kutlama günü düzenlendi. 
Gündüz topluluk barakasında 
başlayan ve gece ise Sosyal Bina
da devanı eden Çağrı-7'nin bu 
yılki kutlama törenine ')'Ok sayıda 
eski mezununumuz da katıldı. 
ODTÜ Halk Müziği Yürütme 
Kurulu tarafından, topluluğun 
çalışmalarında ernekleri geçen 
eski liyelerden M.Ali CEVREM, 
ls~ail Sefa İNANÇ ve Sefa 
GURMAN ile Saglık Kiiltür ve 
Spor Daire Başkanı Necmettin 
SARAL ve Kültür İşleri Müdürü 
Tiizüıı. DENLI'ye topluluk 
çalışmalanna katltılan ndan dolayı 
birer plaket verildi ve gelecek 
sene tekrar buluşmak dileği ile 
gece sona erdi. 

!.!.Ali IJIRASD 'ın Sohhet J'oplwırısından h ir gliriinüm 

SERGiLER 

Evroısd Kitııhn·i sergisi if~i ilt~ izlendi. 

* Üniversitemiz İnşaat l\lü
hendisliği 4. sınıf öğrencilerin 
den Alııııet OGRAŞ, pliskiinmc 
boya tt:kniği ilc yaptığı resim ve 
kurutulmuş ~·içck panolarından 
oluşan eserlerini ikinci kez 30 
Kasım-4 Aralık 1987 tarihleri 
arasında Kütüphane Sergi Salo
nunda sergiledi. Sergi gerek 
üniversite nıensuplarırııız gerek
se öğrencil-::rimiz arasında büylik 
hayranlık uyandırdı. 

* Üniversitemiz Kimya Mii-
hendisligi Bölümü mezun-
larından Orhan YAMA-
NOGLU, kurmuş oldukları 
ÇAT ve Çevre Orman Köylerini 
Kalkındırma Kooperatifi'nin 
Türkiye'nin çeşitli yörckrinden 
sagladığı el dokuma halı!;uı ve 
Siin battaniyckrini tanıımak 
amacıyla 21-31 Aralık 1987 ta
rihleri arasında Kütüphane· Sergi 
Salonunda bir serl!i actı. 

Şekil 3-13. ODTU Haber Bülteni Haber Sa;vfası. 

* 2- I 3 Mart 1988 tarihleri 
arasında Üniversitc_nıiz öğrenci
lcriııd.:n M.Ragıp UN/\LAi'\ ve 
Alp ERGIN Kiitiiphaııc Sergi 
Salonu'nda yaglı boya ve sulu 
boyadan oluşan eserlerini scrgi
lcdikr. 

* Evrensel Kiıabcvi Kiiıüp
harıe Ser~i Salonunda 14-31 
Mart tarihleri arasında Teknik ve 
l3iliııısel kitaplarını sergilediler. 
Sergiele% 20 indirinıli olarak ki
tap satışı da yapıldı. 

* 23-30 Mart 19SS tarihle
ri arasında lviimarlık Fakültesi 
öb\retiııı üyesi Doç.Dr. Feyyaz 
ERPİ Kütüphane Solmaz 
!zdemir Salonu'nda siyah beyaz 
fotoğraf sergisi açıldı vc aynı ta
rihlerde dia gösterileri yapıldı. 



ORTA DOGU TEKNIK -
BASlN UNIVERSlTESI 

VE_HALKLA 1 MUDÜRLÜGÜLIŞK!LER 

31 Ekim - 6 Kasım 1988 

31 Ek" 
BRIFING p ım 1988 

ODT.. azartesi 

· U Gel' · sındc faal i cı :.~ıırmc Vakfı E luş ve yöıı~timl?osıereıı TEKNOBPI A.Ş. btiııyc-
lıyctlcri konu! ı, çalışma alan! A_RK'ın kuru-
3 1 Ekim 198 arında açıklamaf"'' gorev ve faa
hcndislik To 8/azarıesi gün~~ yapmak iiz<:rc 
saatleri ansıt antı Salonundua Merkez Mübntiııg vcriı~ceı~. ılgili kuruluş t I 4.~0- 17.00 ır. emsılci lerine 

SEMINER 2 ~asım 1988 
Petrol M"·h arşamba 

"PVT Correl u. endisliği Bür· .. 
konulu sernin aııon.s of N urt h Su;~ıu tarafından 

Y.Doç D erdıızenlcnnıı·,ı· .ı Crııde Oils" ·ı . r Fa "bo , ır · rı ecek seıni~ rı rz Ra,Jıicİ· 223 no 
1 

T er Petrol M.:1 
1 ~:ırafından başlaya~a~tıroplantı Salon~ı~~~~ısli);i Bülii~~Ü . ' saat I 2.40'da 
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Şekil :J-14. onTt" Hu Hafta n"·- b ~-1 ;t::: r n ·:l.L ıJli ı.Pni. 
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ODTÜ'nün değişik fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde çalışan 

öğretim üyelerinin birbirlerini daha yakından tanıyabilmesi amacıyla 

Basın ve Halkla t lişkiler Müdürlüğü tarafından "Kim Kimdir" adlı tanıtıcı 

bir kitapçık hazırlanmıştır. Baskı aşamasında olan kitapçık çeşitli 

konularda bilimsel çalışma yapanlara, o konuda çalışan öğretim üyesini 

tanıması açısından da yol gösterici olması planlanmaktadır. 

Yine müdürlük tarafından Ekim 1987-Ekim 1988 tarihleri arasmda 

basında çıkan ODTÜ ile ilgili haberler derlenerek, kitap haline 

getirilmiştir. "Basında ODTü" adlı bu yayının üniversite içine, bazı 

kurum ve kuruluşlara dağıtılınasına başlanmıştır. 

Her öğretim yılı başlangıcında Rektörün eğitim-öğretim yılı açış 

konuşmaları kitapçık haline getirilerek, protokole, basma, ilgili kurum 

ve kuruluşlara dağıtılmaktadır. Açış konuşmasında, bir önceki yılın 

değerlendirilmesine, üniversitenin öğrenciye sağladığı imkanlara, 

başlatılan yeni çalışmalara ve yapılmak istenilenlere yer verilmektedir. 

1988-89 öğretim yılı başlangıcında bizzat Rektör tarafından 

üniversiteye yeni giren Öğrencilere tanıtma toplantıları düzenlenmiştir. 

Bu toplantıda üniversitenin yöneticileri, akademik ve idari birimleri, 

hizmet servisleri öğrencilere tanıtılmıştır. Öğrencilere yararlanacakları 

hizmetler, yönetmelikler ve çeşitli konularda bilgiler verilmiştir. 

ODTü'de hazırlanan basılı malzemelerin yanında, öğrencilerin ve 

personelin çeşitli zamanlarda katılabileceği bilimsel, sosyal ve kültürel 

faaliyetler de üniversitenin tanıtımında önemli rol oynamaktadır. Şöyle 

ki, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bahar Festivali ODTÜ'nün 

önemli bir tamtım kaynağıdır (Bkz. Ş.ekil 3-15). Bu festival öğrencilerin 

çabaları ve üniversitenin desteği ile gerçekleştirilmektedir. Festivalin 

amacı öğrencilere çeşitli becerilerini sergileme olanağı sağlamak, dostluk, 

kardeşlik ve sevgiye dayalı beraberliği geliştirmek ve pekiştirmektir. 

Festivale 27 ülke çeşitli el sanatları, halk dansları, müzik ve video 

gösterileri ile katılmaktadır. Bu durum ODTÜ'nün yurtdışında 

tanıtılmasında etkili olmaktadır. Bu festival halka ve diğer üniversitelere 

açık olarak gerçekleştirilmektedir. 



ULUSLARARASI 
O.D.T.Ü. 
2.BAHAR 
ŞENLIG i 
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I
INTERNA TIONAL 
M.E.T.U. 
2ndSPRING 
FESTIVAL 

ULUSLARARA~IIIINTERNATIONA-:L 
O.D.T.U. M.E.T.U. 

2. BAHAR 2nd SPRING 
ŞENLİGİ FESTIVAL 

9-15 Mayıs/May 1988 

METU 
2nd. INTERNATIONAL 

SPRING FESTIVAL 
9 ıh.ısıh Mayı9ss 

Monday, May 9 1988 
11.00 fazı Concert of the Ankara City Orchestra (Faculty of 

Engineering) 

11.45 Opt:ning Speech of Prcsidcnl 

Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu 

12.00 Love Circlt: 

16.00 Piano Recital By Türev Berki (Arch. /tud.) 

Tuesday. May 10 1988 
12.00 Various Games Rt t~ Bazaar Area 

12.30 Conference By Mr. Arici N. Delouya, Vice Council of 
the Cımadian Embassy on .. Canada To Day" ($olmızz 
!zdemir Conferencc-Hall , METU) 

13.00 Multi-Media Show and Dtmce. 

Peresen.ted By: Teaman Madrll (Arch.Aud) 

13.30 Metu Group Sek Pop Music Canurt (Stadium) 

15.00 A.ll Group Golden-Horn (St•dium) 

15.00 Pi•.o-Flute Recital by Çaği• Unan (MCTU) and 

Eser Kılınç (H. ll. State Conservatoire) (Arch. Aud.) 

17. 00 11. 0. Group Felix Fusion and Rlues Cnncert 

(Arch. Aud.) 

20.30 T.rdieu "s 4 Plays by METU Play<rs (Arch. Au d.) 

Wednesday, May ll 1988 
12.00 Various Cames af the Bazaar Area 

12.30 Group Bengi Türkü (St•dium) 

13.30 Classical Guitar Recital by Cmt Duruöz (METU) 
(Arch. Aud.) 

13.30 Concert of METU Group Doğ•ç (St•dium) 

15.30 Concert of AnatoZian Sr.len. Chorus (Arch. Aud.J 

16.00 "China lmpressions": Dia Show with Chincsc Music 
By Assoc. Prof. Dr. Erdal Özhan (METU Solmaz 
/zdemir Hall) 

17.00 Jazz Concert by Durul Gcncr. (Stadium) 

18.00 Sait faik And Or~ıan Vo!li "Yaşasın [debiyat" 

Presented by Kerim Afşar 

20.30 METU Modern Dance And Bııllct Group Show 
(METU Gymnasium Hall) 

Şekil 3-15. Of)Tf~ Eahar Sıon]iğ·i tchi Htt7irlanan Do!ıı"iman]ar. 
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üniversitenin Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan topluluklar 

da yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şöyle ki, Astronomi 

Topluluğu tarafından Astronomi Haftası düzenlenmiştir. Şehir merkezin

den otobusler düzenlenerek halkın da yıldızları seyredebilmesi için 

imkan sağlanmıştır. Bu sayede bölge halkı kampüse gelerek oradaki 

yaşamı görebilmekte, bir hizmetten yararlanabilmektedir. f.'latematik 

Topluluğu ise liselere giderek sohbetler yapmakta, matematiği sevdirici 

seminerler düzenlemektedir. Amatör Fotoğraf Topluluğu üniversite 

öğrencileri arasmda renkli ve siyah-beyaz dalda Vakıflar Bankası'nın 

işbirliği ile yarışma düzenlemiştir. Yarışmaya katılan eserler hem ODTü, 

hem de Vakıflar Bankası salonlarmda sergilenmiştir. Ayrıca ödüle değer 

görülen fotoğraflar bir kitapda toplanmıştır. 

ODTü'den her yıl yurt dışına çeşitli nedenlerle öğretim elemanları 

gitmektedir. Bu kişilere Basın ve Halkla İ lişkiler Müdürlüğü tarafından 

ODTÜ'yü tanıtıcı yayınlar, slaytlar, video kasetleri, filmler, broşürler 

vb. hazırlanmaktadır. Kütüphane aracılığıyla yurt içinde ve dışında pek 

çok üniversite, yüksekokul ve araştırma merkeziyle ilişki kurulmuştur. 

Bu ülkelere ODTÜ yayınları gönderilmekte ve oradan yayınlar 

getirtilmektedir. Böylece yabancı ülkelere Türk ilim adamlarımn 

çalışmaları duyurulmuş olmaktadır. 

ODTÜ'de yaklaşık 40 ülkeden 1.400 civarında yabancı öğrenci 

bulunmaktadır. Bu öğrenciler ODTü'nün yurt dışında tanıtılmasında 

önemli ro] oynamaktadır. Bu öğrencilerin kampüs yaşamına daha kolay 

uyum sağlamaları amacıyla rektörlük tarafından öğrenci danışınam 

(Student Adviser) atanmıştır. Yabancı dili iyi düzeyde olan bu danışman 

öğrenciye her konuda yardımcı olmaktadır. 

Yine rektörlük tarafından 1987 yılında Mezunlara 1 ş Bulma ve 

İletişim Bürosu kurulmuştur (Bkz. Şekil 3-16). Büro iş arayan son sınıf 

öğrencileriyle, işgücü arayan kamu ve özel kuruluş yöneticilerini 

biraraya getirerek, işgücü kapasitesinin en iyi şekilde değer

lendirilmesini sağlamaktadır. Büro öğrenciye de part-time iş imkanları 

sağlamaktadır. Bu tür talepler olduğunda kampüsun çeşitli yerlerinde 

bulunan panolara duyurular yapılmaktadır. Büro 1988-89 öğretim yılında 

eski mezunlarla da iletişimin kurulması için çalışmalara başlamıştır. Bu 

amaçla çeşitli gazetelere ilanlar verilerek çağrıda bulunulmuştur. Amaç, 
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eski mezunların yapılacak olan mezuniyet törenine katılmalarını sağlamak 

hem de mezunlarla sosyal, kültürel ve teknik alanlarda ilişkileri 

güçlendirmektir. üniversitede gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetleri duyurmak, çeşitli üniversite yayınlarını ulaştırmak da 

amaçlanmaktadır. 

ODTÜ REKTÖRLüGü'NDEN 
ESK! MEZUNLARINA DUYURU 

ı. 8 Temmuz 1988 Cuma günü saat lO.OO'da, 
üniversitemizden bu yıl mezun olacak öğrencilerim
ızın diplama ve ödül töreni yapılacaktır. Bu 
törende eski mezunlarımızı aramızda görmekten 
büyük mutluluk ve gurur duyacağız. 

2. Mezunlarıınızia sosyal, kültürel ve teknik 
alanlarda ilişkileri güçlendirmek, üniversiteınİzin 
yayın ve haberlerini iletebilmek için aşağıdaki 

bilgilerin mezunlarımızca hazırlanıp üniversitemize 
gönderilmesi, ayrıca bu bilgilerin istendiği yurt 
içinde ve dışında tanıdıkları diğer mezunlarımıza da 
iletmeleri önemle rica olunur. 

a. İ sim, Soyadı, Mezuniyet yılı, Bölümü 

b. İ ş Adresi, (Kuruluş adı, pozisyonu, adresi, 
telefon no). Ev adresi. telefon no.) 

B: 23003 

Şelril 3-16. ODTÜ Rektöı·Jüğü Tarafından Mezunlara Yapılan 
Basın Duyurusu. 

ODTÜ personel çocuklarına da bir takım hizmetler götürme çabası 

içersindedir. Bu amaçla kampüs içerisinde çocuk yuvası kurulmuştur. 

Yaz aylarında personel çocuklarının yararlanması için ingilizce, 

bilgisayar, spor, müzik vb. alanlarda yaz okulları düzenlenmektedir. 

Personelin ve öğrencilerin izleyebilmeleri için Devlet Tiyatrolarıyla 

işbirliği yapılarak, kampüs içerisinde daimi bir gişe açılmıştır. 

öğrencilerin barınma sorunlarını çözmek amacıyla Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir. üniversitenin kendi 

yurtlarına yerleştirilemeyen öğrencilerin, bu yurtlara belli kontenjanlar 

içinde kabul edilmeleri sağlanmıştır. 
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Basın ve Halkla 1 lişkiler Müdürü, ODTü tarafından gerçekleştirilen 

faaliyet ve hizmetlerin halka duyurulmasında ve ODTü'nün tanıtılmasın

da en etkili aracın basın yayın organları olduğunu belirtmiştir. Bu 

nedenle ODTü'de basınla ilişkilerin yürütülmesi görevinin bir bölümünü 

Basın ve Halkla ! lişkiler Müdürlüğü üstlenmiştir. üniversite de 

gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, yeni kurulan tesislerin, fakülte ve 

bölümlerin basma ve TRT'ye duyurulması görevi Basın ve Halkla 

!lişkiler Müdürlüğünündür. Bu amaçla basma haber bülteni hazırlan

maktadır. Haber bülteni ile birlikte eğer varsa davetiye, program, 

fotoğraf vb. gönderilmektedir. Basın mensubu herhangi bir konuda 

görüş almak istediğinde Basın ve Halkla !lişkiler Müdürlüğüne müracaat 

etmektedir. Gazeteciye konuyla ilgili gerekli kolaylık gösterilerek, 

yetkili ağızdan bilgi almas1 sağlanmaktadır. Basında çıkan ve 

üniversiteyj ilgilendiren haberler müdürlük tarafından derlenerek 

arşivlenmektedir. 
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5. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ NDE HALKLA İ Lİ ŞKİ LER FAALİYETLERİ 

i. Anadolu üniversitesinin Tarihçesi 

Bugünkü Anadolu üniversitesi Eskişehir'de değişik tarihlerde 

hizmete girmiş dört yükseköğretim kurumunun birleşmesiyle kurul

muştur. Bunlar, 1958 yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu adıyla 

açılıp 8 ay sonra adı İ ktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak değişen 

yükseköğretim kurumu, 1969 yılında kurulan Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisi, 1976'da kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, 1973 

yılında ilk kanunu çıkarılan Anadolu üniversitesi (1977 yılında bu 

kanuna bağlı olarak Eskişehir'de Tıp Fakültesi faaliyete geçmiştir}. 1981 

yılında çıkarılan YöK Kanunu ve ona bağlı 41 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve 28.3.1983 tarihinde çıkarılan 2809 Sayılı Kanun ile 

üniversiter sistemi yeniden düzenlemeye tabi tutulmuş ve yukarıda adı 

geçen Eskişehir'de faaliyetteki dört müessesenin birleştirilmesiyle yeni 

bir Anadolu üniversitesi doğmuştur. 

Eskişehir, 1950'li yıllardan itibaren, her alanda büyük gelişmeler 

göstermiştir. Yalnız endüstri ve ticarette değil kültür ve eğitim alanında 

da bölgenin merkezi durumuna gelmiştir. Ancak, ileriye doğru atılmış 

adımlar arasında eksikliği hissedilen yüksekokul ihtiyacı, gün geçtikçe 

artmıştır. 1957 yılmda devrin Maliye Bakanı, l\1illi Eğitim Bakanlığı 

yetkilileri ve Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Nüdürü, 

Eskişehir'e gelerek incelemeler yapmışlardır. Bunun hemen ardından 

Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun açılmasma karar verilmiştir. 26 

Kasım 1958 yılında İ ş ve İ şçi Bulma Kurumuna ait bir barınciırma 

yurdunda kadrolu 3 öğretim üyesi ve 367 öğrenci ile eğitime 

başlanmıştır. Akşam Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu olarak açılan 

kuruluş 3 yıllık bir öğretimin planlanmasına rağmen 8 ay sonra 

çıkartılan (15 Haziran 1959) 7334 sayılı yasayla İ ktisadi ve Ticari 

İlimler Akademisine dönüştürülmüş, öğrenim de 4 yıla çıkarılmıştır. 

Yeni statü ile hızla gelişip büyüyen Akademi, 10 yıl süreyle kentin 

değişik yerlerinde çeşitli binalarda hizmetini sürdürmüş ve 1963 yılında 

1'1illi Savunma Bakanlığından alınan 350 dönümlük bir arazi üzerinde 

(bugün 1.800 dönümdür), kampüsun ilk tesisleri kurulmuştur. Kampüste 
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Ayrıca Anadolu üniversitesinin Eskişehir'de Uygulamalı Güzel 

Sanatlar Yüksekokulu ve Havacılık Meslek Yüksekokulu, Afyon, Kütahya, 

Bilecik ve Bolvadin'de ise Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra üniversitenin bünyesinde Sosyal Bilimler, Fen 

Bilimleri, Sağ;lık Bilimleri ve Metalur ji Enstitüsü ile Tıbbi Bitkiler, 

Halkbilim ve 1 şitme Engelli Çocuklar Eğ;itim Merkezi yer almaktadır. 

1958 kuruluş yılında 367 öğ;rencisiyle öğ;retime başlayan üniver

sitenin 30. Yılında yaklaşık 215.000 öğ;rencisi bulunmaktadır. 1958 yılında 

3 asli öğ;retim üyesiyle öğ;renime başlayan üniversitede bugün 1.050 

civarında öğ;retim elemanı vardır. 

Anadolu üniversitesinin eğitim ve öğ;retim hizmetinde bir özellik 

kazanmasını sağ;layan faaliyeti ise Açıköğ;retim Fakültesidir. Uzaktan 

eğ;itim imkanlarıyla okul ve üniversiteyi ülkedeki ve ülke dışındaki her 

eve getiren çağ;daş bir eğ;itim modelidir. Fakültede iki ayrı eğitim 

programJ uygulanmaktadır. Biri sinema-tv, iletişim sanat ları, 

basım-yayımcılık ile eğ;itim iletişimi ve planlaması dallarında yürütülen 

örgün eğ;itim programıdır. Diğ;eri ise uzaktan öğ;retim teknikleriyle iş 

idaresi, iktisat dallarında yürütülen yaygın eğ;itim programlarıdır. 

Ayrıca eğ;itim önlisans programı çerçevesinde 130 bin civarında ilkokul 

öğ;retmenine de önlisans diplaması verilmiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve 2 yıldır da, Avusturya, 

1 sviçre, Fransa, F.Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşayan soydaş ve 

vatandaşlarımıza Açıköğ;retim hizmetleri verilerek, Türkiye'nin yük

seköğ;retim hizmetlerinde fırsat eşitliğ;ini yurt dışına götüren ilk 

üniversite olmuştur. 

ii. Anadolu üniversitesinde Halkla t lişkiler Faaliyetlerinin 

Organizasyonu 

Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğ;ü doğ;rudan rektöre 

bağ;lı olarak kurulmuş bir birimdir. Anadolu üniversitesi eğitim öğretim 

programlannın yam sıra gerçekleştirilen bilimsel, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetleri ile yıl boyunca bölge ve ülke halkına ve üniversite 
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topluluğuna hizmet vermenin çabası içerisindedir. Bu nedenle 

üniversitede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin halka duyurulması için 

Halkla İ lişkiler ıvıüdürlüğü basın-yayın kurumlarıyla sürekli ilişki 

halindedir. 

Anadolu üniversitesi Halkla t lişkiler Hüdürlüğünün başında bir 

öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca müdürlükte Kütahya t .!.B.F. 

mezunu ve Radyo Televizyon alanında doktora çalışmalarını sürdüren 

bir Araştırma Görevlisi, Açıköğretim Fakültesi Basım ve Yayımcılık 

bölümü mezunu, Reklamcılık ve Halkla t lişkiler alanında yüksek lisans 

yapan bir memur ile Anadolu üniversitesi t .t .B.F. mezunu bir memur ve 

Açıköğretim Fakültesi t ş 1 daresi bölümünde okuyan bir sekreter 

bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesi Basım ve Yayımcılık bölümünde 

okuyan ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde, üniversite vakfından burs 

alarak çalışan bir öğrenci de yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. 

iii. Anadolu üniversitesinde Halkla 1 lişkiler Faaliyetleri 

Geçtiğimiz yıl 

kutlayan 

başlık ta 

Anadolu 

toplamak 

faaliyetlerdir. 

(5 Kasım-31 Aralık 1988) kuruluşunun 30.Yılım 

üniversitesinde halkla ilişkiler faaliyetlerini. iki 

mümkündür. Bunlar genel faaliyetler ve özel 

Genel faaliyetler kapsamında üniversitede gerçekleştirilen sem

pozyum, konferans, kongre, panel ve seminer gibi bilimsel faaliyetleri, 

opera, bale, müzik, resim, heykel, seramik, tiyatro, konser, halk 

dansları, sergiler gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri ve yayın 

hizmetlerini saymak mümkündür. 

Anadolu üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri tarafından her 

yıl çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. üniversitenin Rektörlük 

Bürosu tarafından hazırlanan bir raporda bu faaliyetlerin 1987-1988 

öğretim yılı için fakültelere ve birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. 
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Açıköğretim Fakültesi 

Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu 

Halkla !lişkiler Müdürlüğü 

Rektörlük Bürosu 

Mühendislik-Mimar lık Fakültesi 

Bezacılık Fakültesi 

Tıp Fakültesi 

Sinema Kulübü (AÖF) 

Spor Birliği 

Eğitim Fakültesi 

Sağlık Kültür-Spor Dairesi 

Doğa Kulübü 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Müzik Araştırmaları Merkezi 

İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi 

Havacılık Meslek Yüksekokulu 

Karikatür Kulübü 

AKÇ.E 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi 

TOPLAH 

Faaliyet Sayısı 

37 

25 
<")':) 
'-'-' 

22 

ı9 

ı4 

ı4 

ı2 

ı2 

ll 

ll 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

ı 

ı 

ı 

227 

Tablo 3-1. Anadolu üniversitesi 1987/1988 Öğretim Yılı Faali.vetleı·inin 
Fakülte ·ve Birimlere Göre Dağılımı. 

Bu faaliyetlerin türlerine göre dağılımı ise ı987-ı988 öğretim yılı 

itibariyle aşağıdaki gibidir. 
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Faali~et Türü Faali~et Sayısı 

Konferans 78 

Tiyatro 34 

Sergi 25 

T'-1üzik 22 

Seminer 19 

Sinema 13 

Spor 13 

Söyleşi 9 

Halk oyunları 8 

Panel 5 

Gösteri 5 

Sempozyum 4 

Tören 4 

Yarışma 2 

TOPLAN 241 

Tablo 3-2. Anadolu üni·versitesi 1987/1988 Ogretim Yılı Faali.Yetlerinin 
Türlerine Göre Dağılımı. 

Anadolu üniversitesi bir bölge üniversitesidir. Bölge üniver

sitelerinin bir özelliği bulunduğu çevrenin kültürel yaşamma katkı 

sağlamalarıdır. Şöyle ki Eskişehir'de yıl boyunca açık olan altı sinema, 

üç sanat galerisi bulunmaktadır. Sinemalardan ve sanat galerilerinden 

biri üniversiteye aittir. Ayrıca üniversitede büyük bir oditoryumun 

inşaatıda devam etmektedir. önümüzdeki öğretim yılında da bir devlet 

konservatuarının açılması için bütün işlemler tamamlanmış bulunmak

tadır. 

üniversite çalışanlarının ve bölge halkının sosyal ve kültürel 

faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 

üniversite yetkilileri çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla devlet ve 

özel tiyatrolar la, çeşitli kültür merkezleriyle (Alman, ! ngiliz, Avusturya 

İ talyan Kültür Merkezleri gibi) işbirliği yapmaktadırlar (Bkz. Şekil 

3-17). Bunun yanmda bireysel ilişkiler sonucu pek çok değerli 
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Şekil 3-17. Anadolu üniv-ersitesinin Yabancı ülkelerin JWltı'ir Merkezleri 

1 le .t ş birliği Sonucu Gerçekleştirdiği Faali;vetler. 
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3anatçımn, bilim adamının, gazetecinin vb. üniversiteye gelerek konser 

vermesi, sohbet toplantısı yapınası sağlanmaktadır. Sözgelişi, Gülsün 

Onay'ın, Avusturya'lı Judy Chin'in, İ dil Biret'in piyano resitalleri, 

İ talyan Nefesli Sazlar Beşlisinin kanseri, Avusturya'lı Maximilian 

Schöner ile Meinhard Prinz'in keman-piyano kanseri, Romenierin revü 

ve dans gösterileri, Ankara Devlet Opera ve Balesinin Haensel ve Gretel 

Operası, İ stanbul Radyosu sanatçılarının Tatil Sabahı özel Eğlence 

Programı, Alman Acoustic Topluluğunun Caz Kanseri, İ ngiliz Furniture 

Topluluğunun Rock kanserleri, Uğur Dündar'ın, Halit Kıvanç'ın, Emin 

Çölaşan'ın, Dinçer Yüksel'in, Çevik Uraz'ın, Haluk l\1esçi'nin toplantıları 

bazı somut örneklerdir. 

Bu faaliyetler dışmda üniversitenin öğrencileri ve öğretim 

elemanları tarafından da bir takım faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Şöyle ki, üniversite idarecileri ya da bölüm başkanları tarafından 

düzenlenen panel, sempozyum, seminer gibi bilimsel toplantılarda gençlik 

sorunlarmdan toplumsal sorunlara, Yunus Eınre'den Atatürk'e, kadın 

haklarmdan Hilli Ahlak ve Tarih Bilincine, Türkiye'de Demokratik 

Siyasal Kültür'den 

konularda toplantı, 

Ş.ekil 3-18). 

üniversite Sanayi İ lişkilerine kadar çok 

sempozyum ve panel d üzenlenmektedir 

farklı 

(Bkz. 

üniversitenin Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu tarafından 

her yıl düzenli bir şekilde çok sayıda sergi organize edilmektedir (Bkz. 

Şekil 3-19). Bunlardan bir kısmı üniversite öğrencileri ve öğretim 

elemanlarının yapmış oldukları eserlerden oluşan sergiler, diğerleri ise 

çeşitli profesyonel sanatçıların fotoğraf, resim, grafik sergileridir. Bazen 

diğer üniversitelerdeki öğrenci çalışınalarının sergilerine de yer 

verilmektedir. 

Anadolu üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Halkla İ lişkiler 

Hüdürlüğünün organizasyonunu üstlendiği Be:v-in özürlü Çocuklar Eğitim 

ve Uzman Yetiştirme Merkezinin yapımı için bir kampanya başlatılmıştlr. 

Bu kampanya üniversitenin gönüllü öğretim elemanları ve öğrencilerinin 

katkılarıyla sürdürülmektedir. Çeşitli sanatçılar tarafından geliri bu 

merkeze kalmak üzere çeşitli konserler verilmekte, bölge halkı da bu 

kampanyayı maddi ve manevi şekilde desteklemektedir. 



ANADOLU üNiVERSiTESI 
1 k Yüksek Okulu 

Sivil Havacılık Mes e 

ULUSAL HA V ACILIK 
SEMPOZYUMU 

14-15 HAZiRAI'' . 

ANADOLU ÜNiVERSiTESi REKTÖRLÜGÜ 
VE 

TÜRK DEMOKRASi VAKFI 

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK SİYASAL KÜLTÜR 
SEMİNERİ 

23 MAYIS 1988 

'MRE KAMPUSÜ - ESKiŞEHiR 

\----------------J 

Şekil 3-18. Anadolu tfni\--ersitesinde 1.987-88 Ö_ğ·retim Yılında Yapı1an 
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KARMA 
LiTOGRAFi 

SERGiSi 

Paris Ulusal Güzel Sanatlar 
Yüksekokulu 

Ecole Nationale Superieure 
des Beaux-Arts de PARIS 

15-30Hazirwı1987 ESKiSEHiE:f 

Şekil 3-19. Anadolu tfniFersitesi l'GSYO Taratmdan Diizenl2nen St"rgiler. 
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Anadolu üniversitesi Rektörlüğü ve Radyo Kulübünün girişimleri 

sonucu TRT İ stanbul Radyosu tarafından gerçekleştirilen ve Pazar 

günleri yayınlanan Tatil Sabahı özel Eğlence Programı ilk kez 1987 

yılında Anadolu üniversitesi Sinema Salonunda yapılmış bu program 

daha sonraki bir tarihte yayınlanmıştır. Aynı programın başka 

bölümleri daha sonraki tarihlerde (6 Mart 1988'de ve Anadolu 

üniversitesinin 30.Yıl Kutlama Programı çerçevesinde 13 Kasım 1988 

tarihinde) Anadolu üniversitesinin teknik imkanları ve TRT İ stanbul 

Radyosunun elemanları tarafından canlı olarak TRT 1 stanbul Radyosun

dan yayınlanmış tır. 

üniversitenin Halkdansları Topluluğu bugüne kadar 200'ün üzerinde 

gösteriye katılmıştır. Yugoslavya, 1 talya, Avusturya, F.Almanya ve 

Kanada'da katıldığı uluslararası festivallerle ve Yugoslavya, Avusturya, 

1 talya ve Kanada Televizyonlarında yayınlanan gösterileriyle Anadolu 

üniversitesini ve ülkemizi yurtdışında da tanıtmışlardır. üniversitenin 

sü1ema kulübü tarafından çeşitli video gösterileri yapılmakta, 

yönetmenler ve sanatçılar davet edilerek sohbet toplantıları düzenlen

mektedir. 1987-88 öğretim yılında Fransız Filmleri Günleri. 

(25-26.11.1987), Çocuk Sineması Günleri (26-27.2.1988), Alman Filmleri 

Haftası (21-23.3.1988) ve Türk Filmleri Haftası (1-19.6.1988) düzenlen

miştir. üniversitenin Müzik Merkezinde ise öğrencilerden oluşan Türk 

Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları, Türk Hüziği Çalgı Topluluğu 

ve Öğrenci Orkestrası ile üniversitenin öğretim elemanlarından oluşan 

Türk Müziği Oda Topluluğu bulunmaktadır. Bu merkez ve kulüpler 

tarafından öğretim yılı boyunca çeşitli faaliyetler düzenlenmekte, bölge 

halkı, üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve personel tarafından 

izlenmektedir. 

Öğrencilerin sportif becerilerini daha da geliştirmelerine ve Türk 

Sporuna katkıda bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla da çalışmalar 

sürdürülmektedir. Şöyle ki, üniversite bünyesinde iki kapalı spor 

salonu, bir futbol sahası, üç tenis kortu ve kültür-fizik aletlerinin 

bulunduğu bir jimlastik salonu vardır. Futbol, güreş takımları, 

basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, hentbol kız ve erkek takımları 

bulunmaktadır. Bunlara ilaveten minik, yıldız, genç ve büyük 

kategorilerinde olmak üzere tenis ve yüzme takımları yer almaktadır. Bu 
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takımlar üniversitelerarası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli başarılı 

sonuçlar elde ederek Anadolu üniversitesinin basında çeşitli zamanlarda 

yer almasını sağ-lamışlardır. 

üniversitede yapılan bütün bu faaliyetlerin basın-yayın kurumları

na duyurusu Halkla İ lişkiler Müdürlüğ"ü tarafından gerçekleştirilmekte

dir. Halkla İ lişkiler Müdürlüğ"ü, üniversite Rektörlüğü tarafından 

düzenlenecek olan bilimsel, kültürel, sosyal faaliyet öncesi konuyla ilgili 

davetiye, program, afiş ve pankartları hazırlamakta, davetiyeleri ilgili 

protakale göndermekte, basın-yayın kurumlarıyla ilişkiye geçerek 

konuyla ilgili basın bültenleri ve dokümanları bu kurumlara 

ulaştırmaktadır. üniversite ile ilgili basında çıkan haber, ropörtaj, 

makale vb. yazıları derleyerek rektörlüğe sunmaktadır (Bkz. Şekil 3-20). 

üniversitenin yayın faaliyetleri arasında ise Açıköğretim Fakültesi 

İletişim Gazetesi olan "Anadolu", AÖF Basım ve Yayımcılık Bölümü 

öğ-rencilerine uygulama imkanı sağ"layan "Gülümseme" Aktüalite, Eğitim 

Kültür Bülteni olan "Yurtdışında Anadolu" ve "Anadolu üniversitesi 

Haber Bülteni" gelmektedir. Bu yayınlar dışında çeşitli Fakülteleri 

Enstitüleri ve birimleri tanıtıcı yayınlar (İ ÇEI'-1 Broşürü, Açıköğretim ve 

Biz, lO.yıl, 20.yıl broşürleri, Enstitüleri Tanıtan Broşürler) bulunmak

tadır. 

Açıköğretim Fakültesi ! letişim Gazetesi olan "Anadolu" nun çıkış 

amacı Açıköğ"retim Fakültesi öğ-rencilerinin Anadolu üniversitesini daha 

yakından tanımalarını ve fakülte yönetimi ile ilgili konular hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak, üniversitenin yakın ve uzak çevresinde 

gelişen ve Fakülteyi ilgilendiren konulardan haberdar etmektir (Bkz. 

Ş.ekil 3-21). 

Yine AÖF Basım ve Yayımcılık Bölümü öğ"rencileri için uygulama 

imkanı sağ"layan ve Anadolu üniversitesinde gerçekleştirilen sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerden haberlerin yer aldığı "Gülümseme" 

Gazetesi Basım ve Yayımcılık Bölümü öğ-rencilerinin derslerde Öğrenmiş 

oldukları teodk bilgileri uygulama imkanı bulabilmeleri açısından önem 

taşımaktadır (Bkz. Ş.ekil 3-22). 
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ANADOLU 

Prof. Or. Yılım.7 BÜYÜKERŞF.N fll"nel Yayın Mıidıirıi 

Prof. Or. Şan ÖZ-ALP Müe-ssese Mıidıirü 

Prof. Dr. lnal C. 'AŞKUN Yazı i1leri Müdürü 

CUMHURBASKANI VE BASSAKAN 
ESKiŞEHiR:i ZiYARET ETTiLER 
Eskişehir'e gelişinde Anadolu üniversitesi'ni ikinci defa ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren üniversite şeref defterine izienimler
rini şöyle belirtti. 

"Her geçen sene daha da getişen ve yurdumuza binlerce genç ye
tiştiren Anadolu üniversitesi'nin bazı bölümlerini ikinci defa gördüm ve 
rektör sayın Büyükerşen'in verdiği izahatı dinledim. Diğer üniversitele
rimizden farklı olarak Açıköğretim Fakültesi'ni bünyesinde bulunduran 
ve bugün için 80.000'ne yakın açıköğretimden faydalanan öğrenciye hiz
met veren üniversitenin büyük ve ağır bir görevi yerine getirdiğini ve bu 
hizmetin daha verimli bir hale gelmesi için her türlü çabayı gösterdiğini 
memnuniyetle müşahade ettim. Başta sayın Rektör olmak üzere bütün 
öğretim elemaniarına bu yararlı hizmetlerinde başanlar diler tüm üni
versite mensuplarına ve öğrencilere sevgiler sunanm.'' 

üNIVERSiTEYE GELIŞi 

sayın Kenan Evren ve 
beraberindekiler Yunusemre Kanıpüsüne 

geıışıııoe öğretim üyeleri, üniversite personeli ve öğrenciler ile tanıştı. 

Solda Cumhurbaşkanı Sayın Kenan 
Evren, Rektör Prof.Dr.Yılmaz Bü
YüKERŞEN'in mumya çalışmala
rından olan, Eski devlet adamların
dan Isınet lnonü'nün mumyasını 
inceliyor. Altta ise Fakültemizi zi

HAZIRAN 1985 

Doç. Dr. Cengiz TEKiN ANADOLU GAZETESI 

ÖÇır. Gr. Muhıar ÖZKAP'TAN Dizgi ve Baskı 

Ar. Gr. Uılur DEMIRAY Anadolu Üniversitf.'si Basım~vi-Eskişehir. 

UÇAK FABRiKASININ TEMEL 
ATMA TÖRENi 

Cumhurbaşkanı EVREN Eskişehir'in Muttalip kö
yündeki TUSAŞ 'ın temel atma töreninde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN'e Işitme Engelli 
Çocuklar Merkezi (lçem) de sevgi plaketi verildi. 
Orta doğu bölgesinde tek olan IÇEM'in tesis 
edilmesi yıllar öncesine dayanıyor. Proje giderek 
.genişliyor. Işitme Engelli Çocuklar eğitiminin 
Okul-Anne/baba işbirliğinin sonunda başanlı 
olabileceğini konuklara aktaran yetkililer, mer-
kezin bu alanda özürlü çocuk velilerine 

ınlan · belirtiler. 

yaret eden ,....---.-:-...--------"'""~~~-
Evren'e Fa
kültemiz öğ
rencileri çi
çek verirken 

üNIVERSITE- SANAYI ILIŞKISINDE ORNEK IŞBIRLIGI 
Cumhurbaşkanı sayın Kenan Evren, Başbakan Turgut özal ve bakanlar üniver
siteden sonraTUSAŞ fabrikasının temel atma törenine, oradan da ANADOLU 
mobilyayı gezerek bilgi aldılar. Anadolu Mobilya, üniversite ve sanayi işbirliği 
ile eğitim açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. 

Şekil 3-21. AnAdolu Uni;·ersitesi AÖP 1 Jetisim Organı Anadolu Gazetesi 

HAber SA,rfası. 
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Gülümseme 
Okuyorum 
Aklımı Seveyim! gülümseme 

AÖF Basım ve Yayımcılık Bölümı.i Uygulama Gazetesi 

((~ 
~ol Saati ).)0 
Odüllü Bulmaca 
3.S~yfada 

YIL: 3 SAYI: 7 ---------·--·- -· 

Görkemli kutlama 
Necdet ATABEK 

Anadolu Üniversitesi'nin 
30'uncu kurulu; yıld6nümlı üe il· 
Rili yapılan etkinlikler 28 Kasım'· 
dakı görkemli törenle doruk 
noktasına ula11ı. Spor Salonu'· 
ndaki t6rene Bqbakcn. Vekili 
Kaya Erdem, Milli Elftim Ocnı;
lik ve Spor Bakanı Huan CelaJ 
GUzel, Anadolu ÜniversiteU'ne 
~mı::ği~JeçeneskiöAretlrnüyele
riyle, Universitemlzin tüm öAz'e
tım elı::manlan ve ôQrendler de 
katıldı. 

Başbakım Vekili Kaya Er· 
dem ve Milli Egitim GençUk ve 
Spor Bakanı Hasan CeiaJ Güzd, 
Türk yüksekö~e!iminde Anado
lu Ünıversitesi'nln yerinin tartf
~ılamayacail;mı belirtlrken 
Rektör Proi.Dr.Yılmu: Büyüker· 
~en yapııaı konUfliWia "lltiyo. 
rum ki, Univenitemlzin genç 
kui4kları Anadolu Omwnlteli'· 
nın &005UZ kOfUlUDda bayr-aı 
bizden aldıklaıı gün aynı aı:W M 
kararlılıkla kOfSUnlar. Buı y.llht 
ta zaler mutlaka oaLarm oiM:U:· 
lır." dedi. Anadolu Oruven~te
si'nin kurucusu ve halen Marma
ra Üniverlitesi Rektlıril ProJ.Or. 
Orhan Oğuz da Ünivenite'Nn ta
rihi gelilmesini anlabrken "Bu 
kurum birbirine inaniD ve ~ 
çadeleyi seven insaniann e.ri
dlr." teklinde konUflo. 

Törenler 
28 Kasım 1988 günü Ilk t6-

H·ıı Vilayı:t OnUnde yapıldı. Cını. 
venitemız öjtretlm ilyeleri ve 
kunuklıırlabirlikle lıılrencüerln 

d~· katıldıjtr buradaki tlıreode 
~yl(ıduru~uv~lst.i.ldaiMar)ı'ıun 
sQylenmc•lnden 10nrıı. Auıtürk 

ıınıtma çelı:nk konuldu. .. 

• Spor Salonu'nda yapılan bü· 
yük ıörenle llafbakao Vekili 
Kaya Erdem, Milli Ejltlm 
Gençlik ve Spor Bakanı Hasan 
Celal Güzel, Ünlveraltemlzln 
kunıcuau Prof.Dr. Orhan 
oGUZ ve eski öğretim üyeleri 
de kabldı. 

• Yunuaemre Kampüsü'ndeki 
törenlerde Atatürk Anıtma çe· 
lenk konuldu, toplantı salo
nunda .. 30. Y1Iında Anadolu 
Üniversitesi" resim sergisi 
llÇildı ve üniversitenin tarihçe· 
sini içeren bir film gösterisi 
izlendi. 

Anddolu Uroıvıır~ıtoı.ı'rurı :ıo·uncu ~rrrıılu~ yrldumuıırı i'H ı<:,. ı 

sım'd;,ı ~puı ! .. rtuırurHI.ı v~ı.uımı ıoıtıııh.: ooru(j.ı ul.ı~.ır Urrıvw~ıtı·ını 

ıın t~mehnı ulu~tuı.ın AO.~;ım Yuksuk lktı~at ve lı~;awı O~ulu'ııun 

ılk tınşkanı w Mdllro.ıı.ı IJnıvı~ısıiH~ı tı•ıkıoııı Pıol Dı (J••ı;ı•ı ')g:u 

sında.nönçeJkıisadi ve idari Bi· 
JimlerFakultesiDek.ı.nıProf.Dr. 

iıhanCem;ılcı!arhtykelinyapıl· 
ma öykiı~iınti anlatir. Toplantı 
.S.ılıınu'ndakiH:ıo. YıhndııAnado

lu(1nıversitesı"n!$lnısertıisinin 
açıh~mdansunrakonuklar,aynı 

nitelikıtkibırfılmiizlediler. 
Öı\ledı:nsonraıseSporSalo

nu'~dagiırken~li bir kutlama tt). 
rem yapıldı. l81iklal Mariı ve 
Neviı .~oda.llı'nın yiineıtill.' kuro
nun soyledıgi "Anadolu Univer· 
sitesi Marşı" ile bqlayan t6rene 
Bıı~bakan Vekili Kaya l::rdem, 

Devııımı 3. 

---~~-~·-···--··-·-·-·.--. 
/dil Biret'in ardından 

···~4!.~':'.··,_ ~ 
Üniı.ıer1ıtemizin 30. Yıl Kut· -... 

lama ~tkin2t3,kK/erı Programı çer· ı .i/ . "~;, ·. , "\ , 
~f.'IH!Srtıde 08/ltı/988giınii T ı·v r;;; . 
~~;:!:~Tı"OnurR~sitali"nde 'j - .'Ç· :.-~_,.,\c, '~ . 

Cem Özlem EMRE 

Program sunucusu "Utk~ ·.i . r f 
~;·zı yu;~!~nda ı::::;~~:~:: } ! 
~~:::::~ .. ~~:':z~:,~~~ ~:~~:, • "::.~ . J ' ~ 
Idi/ 8/RETi. Sanatçı, bu sozler· 1 · 
d' M' b" aba.<nw olmad,gom. '.! 
buy~feyen lwru.myle kamtludı. 

/dil Biret'ı Vniı.ıersilemiz 
adına aSJrla.van Fakult~mız og.. 
retım iıye/erind~n Y.Doç.Dr. 
Turhan BARAZ ile konu1ruk. 

- Elendbu 6nce ldU Bl· 
ret'in Ootnr•ıteınlze sen, 
6ykO.QnQ din~ •lzdea. 

-Tabii.idiiBirel'leyakla· 
şık allı ay önce ilitki kurduk. 
Kendisi Brüksel'de ya~ıyor. 
Rekıörümlızün çatrısını ul1111tır· 

dıAımııda sevincini beliriiL BI
liyorsun, uluslarlllası sanatçı· 
ların 1 yıllık programları ön· 
çeden belirlenmi~ oluyor. Ama 
idi! Bire! Üniversitemiz için 
programlarında bir deAiliklik 
yaparak gelmeyi kabul elli... Bizden 10nra Ankara ve Atina Şt:N'e ulaşıırıhk 1\••klur ılt' 
Üstelik, Briıksel'den gelit<JönU~ konseri vardı. Kııh~ süresim biilUn o~rcnl'ilı•rin olltıiın.Nnıı~ 
dahil bütün masralları da ken· uzatamıyordu. Sunuçta "bt•niın 
dilısılenerek .. 
- BOyilli bir alçak.gllnOIIO.· 
lntdettlml? 

- Elbetıe. Artık örneiıint
çokaıraslanabılenlıirıılı;akl(ü· 

ıılillülük ... 
- Ünlvt-r•ll .. mlzdekl rt'· 

•ltallylt" llgiU duygularmı Q
ı.arablllr ıPislnlı:? 

- ()uı·tohuyuk ıll(iyrçnk 
~.ı.~ırdı. Tııbiı çuk r.ı•vıııdı 1\nııı 

kuıısermlııı•kı,.ıık kı~ımn, ı11~·l· 

likle t'.ıjtrendlerin iıleycıneyt-· 

•·ı•kolml\sındanü·ıünıirduydu. 

içrnwrunolma:ı,izlemekısle· 

yenlerı sahneye alabilirsiniz" 
dedi. Koııs~r saııtinde salon Ki· 
n~i cinünde yüıh•rç~· iigrencı hı· 
ri~mi~lı Salun.ll'rnl.l)r. St-uıih 
BtJKt:lot ik lıirlikt•• Kl'ldi ldı! Bı· 
rı•ı 'ııılonıın .rık.ı wrı~uıt• vıııı••l

dık .. oı:ıro•nnl··· "Jılıl ıı.uııııı. 

·'•" ıılt•yt•nwyt••···~ll' dıy••ıınıı 
m·K~·çhh•r l)ı..ıdt•tı• "ııt·y.ıpô<· 

hıhrım kı?'' ıhyı•lu!dı S;ıluıı.ı 

dıılı.ol.v.l.ı ı~lı·yın ;ıhrıuı.~'ıııd.ın 

r.ı.lll,br~ ohnııy.ıı·.ıgı tlu~um·••si· 

ni Prof!.lr, Yılıını ttC'Yl'KI:I< 

tt•rli .... -;endı·hılı~"''wı k.uo,t·ı 
b;ı~;ım.u1,uıt.iuı·•·~alıınunııımı· 

nümumJ. ~UUkışikı,llukı.ı.lm 
n kadıırı d.ı yt•rkrdı•, '>ahııı• 

üııumk, ~nll.ır<!,ı ilıııv•·r~ııı·· 

nıildt•kı lııı '''~kııvıı lııno!ııır· 

lı.r~k.uıııı.ı .ml.ıımı~ l<lıl !\ıı"l 

( ııınhıırıvı·l 1 "'"'lı·~mıl·· \lıı 
~ı·ırd ll• kıuııı~l11 ~· ,ıı.•ıııııt 

J.:IIU\'.ıt<!ı 

-(·;v_.r, ~· Rl>riiıııim l(t•r 
ç••ktt>n iiHlı•çll... 

IJ,ıJı.ıılf•ı:ı•,•ıl,ııııı.ı,.ılı 

nr.ırk,"rıul.uıhı/ilill'<•ııluı.. 

Unlü gazeteciler 
konuğumuz oldu 

e Sedat Simavi ve Hürriyet Vakfı'nın 
yarışmalarında ödüller kazandık. 

Uğur Dündar: 
Görevimiz 
gerçekleri 
sergilemek 

Univers.itemizin 30. kurulut 
yıldönümü kullama programı 

çerçevesinde '1V Habe:rdiiQ:i" 
konusunda UQ:ur Dündar, "Tılr· 
kiye'de Gazetecilik ve Yazarlık" 
üzerine Emin Çlılafan ve '1Vde 
Devlet KontrolU" ile llglü de Or. 

Hı(zı Topuz: 
TRT gerçek 
özerkliğe 
kavuşmalıdır 

l>r. Hıfzı Topuz da "Televlz· 
yanda Devtel KontroiUH konu
sunda Türkiye ve diQer ülkeler
deki 1V sistemleri ve denelimleri 
konusunda bilsl verdi. TRT'nln 

Emin Çölaşan: 
Gazeteci, 
olağan üstü 
kişi değildir 

Emin Çölaflın lle ''Tılrkiye'· 
de Gazetecilik ve Yazarblı." ko
nularında OA:rencllerle tlıylql 

yaptı. Çlıl~an gazetecininde di
ller insanlardan hiçbit farkı ol· 
madı~ını. aniann da tUm insan
lar gibi bellı göriiıJeri lwmpieks
leri, duygusallıklan, hataları oJ. 

duAunu; onların otat:anültÜ, eri· 
1ilemez kijiler olarak görmenin 
hata olduQ:unu ~Öyledi. 

Dahasonra,sorularıyamUa· 

yan Çölatan, genelde her konu 
lıakkındaö:ıgUrce yazı yazabil· 
diklerini lakaı nadiren de olsa 
pıctenin poliıık I(ÖrÜ$1eri ve 

ekonomik çıkarlarıyla çaıı~~ın 

yazıların engellendiğini söyledi. 
Konutmasını hiç bir ga:ıelf'· 

niıı tarafsız olamayacağını söyle
yerekslirdürenÇôl'*'nNHerl(a· 
zeıcnin bır siyasi gOrU~O varılır. 
Fakatbularallıhkhiçbirzaman 

Devamı 3. Sıı.yfada 

• 
Işte başarı buna denir 

• Hürriyet Vakfı'nın "Genç 
Gazeteciler'' yarışmasmda 
arkudaş/arumz 4 ayrı da/da 
4 ayrı ödüle layık görüldü. 

e Sedat Simavi Vakfı yarışma
/arında, Hocamız Yrd.Doç. 
Kiizım Sezgin ve AÖF öğren· 
cisi Osman Aydo~an ödül 
aldılar. 

e Milli !'.'ğitim ve Gençlik ve 
Spor Bakanlı~ı'nın yurtdışı 
matematik bursu smavmz ka~ 
zanan 4 kişiden 3'ü üniver· 
sitemiz mezunu. 

Hürriyetvt•SedaıSımaviVa· 
kılları'nın yıırışrnalıın. Anadulu 
Ünlersitesi Aıktı~n·ıinı F;ıkultt•· 
JJ mensupiMımn ı.ılı•rı ılı• 'inııu~
landı. "Turkıy~··nın Nulll'lı" 

ul.nr;ık.ıdl.mı.lırıl.nı St•d.ıl Sııııoı· 

vi v;ıklı y.ın~m;L•Wıdıı,lot.ıdyn-'IV 
dalmdıı bırını·ılı~i AOt' ııl(rı·ıim 
üyt•l••riııdt:ıı Yrd.l)oı_: Kowıu 

!)e:ıgln, "Maaril" ;ıdlı ı;rıKılihm 

ile kazandı. Aynıyarışınada Ba· 
sm dalında ise "Ba~bakan'a 

Suıkast" foto~rı:ıfı ile AOF açık 
bölüm üçüncü sınıf ö~rendsi Os
man Aydotıın "yılın g.ızı:tecisi" 
seçildi.HiırrıyetVaklı'mnBasııı· 

Yayın Yükwk Okulları ı)~rı:nd· 
leri arıwndıı düzenledıgi tıele
neksel "Genç G.ızetedler" 

yarıFll41lında ı.la Faklilıeıniz Y<~· 
yın organları Anadolu ve GüiLım· 
seme'de yer<ılan yapıtları ilt' 
arkadqlarınıız 4 ayrı dıılda. 4 
ödül kazandılar. 

Milli Eı\itim Gençlik ve Spor 
Bakarılı{lı'nın, yurldııı bursu i~in 
açtıılı sınavda dıı b*rı, ,\nadu· 
luÜnlversitesifeıı-l::dehiyat Fa· 
kullt>si mezunlarının oldu 
Maıemcıtik dalmdıı ~uwJı bır~· 

ran.4kişidt>n:l'iı,Biyolnjıd;ıhn· 

da i!c \'i Fen·Erldııyııl 
t'ııkülıenıizdeıı l(c\·•·n dı·r~ yılı 

mezun ul.ı.ıı arkada~lımnııt.. 

Hiırriyeı V.1kh ıaralından, 

Basın-Yayın Yilksek Okullan Ot
rendlt•rinıiiıt'ndirmekamaçıy· 

l;ı lll'r yıl dÜll'lılenen "Genç 
<i;ılı·t~·ı·ılı•ı" y;ırı~masurda, :ı ar· 
k.ııl.ı~llllll " .ıyrı dııldıı. 4 othil 
hirdı•n k.a~.ıntlıl.ır 1\~ık<ıgu•tinı 
F.1ku1tı•sı li·l~ııı vc Y.ııyımcılık 

Btilılnıu dıirıluncü ~ımf Ol}rtnd· 
lt:rinin ha~mı okulumuzı.la. se· 
vinçlt• kar~ılandı. Sayfa Düzeni 
dalmda,arkadaıjlıırınuzl'emEm· 

rt!, Güven islamoglu ve ismaU 
Hakkı.S.s~ay, Anadolugazelesı· 
nin2:l.sayısıilebirin<:ilik0dülü· 

niı ıılırken, yine iıımail Hakkı 
Sağay, Anadolu Gazetesi'nde ya· 
yınlanall "diploma töreni" foıot
rııfıyla ıkinci oldu. Anadolu 
Gazetesi'nde yayınlanan "Açı· 
kO~relim Fakiliteli lı(:[rencilerl 

bol zamanlarını nasıl 
dcğer!endiriyor"konuluaraflır· 

maları ile Cem Emre ve Giıven 
lslarnoğluüı.;Uncü,i.HakkıSalıay 
da Giıllıınseme'de yeralan "Ye
niden Doilnıak" adh rôportajla 
yine üçiincUiük ödülünü aldı. 

Sııyf.a Ulızeni dıılmda Anka· 
ra ll.ısın-Yayın'dan Rasim Aydın, 
Mu~ı:ıf~ı Gulh~kin Vl' Yu~uf Kara
lt>kınikinı·ı;\slnnhulllmvenilt.'
si Basın-Y.ıyın'd;ın Can Biltıili. 

IX-vamı 3. Sayfada 

Kardeş okulların öğrencilerini ağ1rlad1k 

Hürriyet Vakfı Ödül Töreni 
Oniversitemizde Yaptldı 

llürrıyı•ı Vakh'ııın "(Jı·ııı,; ~ı·kıiınunul.l'rııl Dr YılıllM •iı·ıu·l 1\lı:ılllıll ıırlı.ııı ı:ııı·ı• 

(:;ızelenlcr" yan~ııın~mda mlul 1\uyuker~l·n V<' Llnıv~·r,ıtı•nuı ",\nı.ı• ııwl nı,·,lı·t..ı <'ı(ılıııı \··ı''" 

alan Basın-Yayın YUbek Okulla- Okretım Uyı•lerı ile ka.rdı·~ 1\.ı~n•· ukull.ırd.ı ıı:ıt.•'l•·• ıhı;ın t!.ılı.ı ,,. 
rı ö{lreııcilcrinın odulleri, 13 Ara· Yayın Yüksek ()kullan'nııı yOıw- kın ıı,ılt ~ı·lııw~ı 1<' ııl:rı·o• ıi··r 
hk 1988 günü Üniversitemiz'de tıcilerinin de katıldıııt törelldı:> bir ıar;ılınd.:ın lı.rnrl.ınnı.ıkı.ı ,,).ın 
yapıJan törenle d.aı\ılHdı koou~ma yapan Hiırriyl"l Vl\kfı uyl{ulaııı;t ~IIJt'll'kıııHII dı··~··!·· 

Odut Tortınlorı !>:ırıoımı tıu h.ı..,-.ı "-•·rı~ırıd•: •ı•":ıı 

<.1."~111 ı.:<•ZI'it•t'ılı·rıııııı ıırıııı·t •.l.ı 

roık lt·~vik ı·dılıır•·-ıcı.ı d• ,ı, 

ısırıın.ıı.rı·ııııı,\ıı ... ; .• : .. lıı···'' 

Sll<"~ı'nd•· .-!ıı11 n:• ıııııı·,.tnı. · !• 
ayrı bır .ınl,uw ır!ılu~ıı.nı l!··lırt• 

rek Rı•Ktıır l'rı•l IJı llıı1ıı~· r 
şen'elt.'}t·kkur..tl, 

Oku!unıuııi.ı .ı~n•.ıın,.;.,ı 

ııurur duyrtn~ııııı•ıt ;.,,,;d.•, 
ların uMrı•ı.tıkrı \•· 
1ercct· ;ı!<tn :ır~ "!"~'·'' ' .. 
udul!eri Lıırı·f" 

lınd..ıu 1 ··~tldı 
(k:Jı',j \h~t·nlı·ı• : !•ı·r··,,.; 

h'nc..: dııl••ıı!ı•ıı"'' ~· ;,ı,··, :ı 
bt•ıı Lllll<'f'il• nı:1 1'• 
Pruf J)ı Y·lııı,,: 1, ı1<ıl• '·' 

Şekil 3-22. Anadolu üniversitesi AöF Basım ve Yayımcılık Rölı1mii 

U.:vgulama Gazetesi Güliimseme'nin Birinci Sayf.'7sı. 
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''Yurtdışında Anadolu" (Aktüalite, Eğitim, Kültür Bülteni) gazetesi 

Avusturya, İ sviçre, Fransa, F.Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşayan 

başta yükseköğretim gençliği olmak üzere, öğretmeniere ve diğer 

yurttaşlara hitap etmektedir. Bu gazete aracılığıyla öğrencilere yapılması 

gereken duyurular yapılmakta ayrıca öğrencilerin üniversiteyle 

akademik konular dışında da iletişim içerisinde bulunmasına çalışılmak

tadır (Bkz. Ş.ekil 3-23). 

"Anadolu üniversitesi Haber Bülteni" nde ise üniversitenin çeşitli 

birimleri tarafından gerçekleştirilen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin haberlerine yer verilmektedir (Bkz. Ş.ekil 3.24). 

Anadolu üniversitesinin halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer 

alan özel gün kutlamaları kapsamında ise Açıköğretim Fakültesi ilk 

mezunlarının Diploma Töreni, Eğitim önlisans Programı ilk mezunlarının 

Diplama Töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Açıköğretim 

Fakültesi öğrencilerinin Diploma Törenini ve son olarak da 30. Yıl 

Kutlama Programını sayabiliriz. 

Anadolu üniversitesinde geçtiğimiz yıl 5 Kasım-31 Aralık 1988 

tarihleri arasmda gerçekleştirilen 30.Yıl kutlama faaliyetleri üniver

sitenin halkla ilişkilerine yönelik güzel bir örneğini teşldl etmektedir. 

Devlet protokolünün, mezunlarm, Öğretim üyelerinin, personelin, 

öğrencilerin ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen 30.Yıl kutlama 

faaliyetleri, konserleriyle, sergileriyle, film gösterileriyle, tiyatrolarıyla, 

konferanslarıyla, TRT İ stanbul Radyosunun iştirakleriyle gerçek

leştirilen Tatil Sabahı özel Eğlence Programıyla ve nihayet 30.Yıl 

Kutlama Töreniyle üniversitede iki ay boyunca devam etmiştir. Büyük 

bir ilgi ve katılımla kutlanan 30.Yıl Töreni öncesi ve sonrasmda (5 

Kasım-31 Aralık 1988) tarihleri arasında Tablo 3-3'de de görüldüğü gibi 

55 ayrı faaliyet gerçekleştirilmiştir. ülkemizi yurt dışında başarıyla 

temsil eden dünyaca ünlü sanatçı İ dil Biret 30.Yıl Kutlama Progrann 

çerçevesinde 23 Kasım 1988 tarihinde Anadolu üniversitesinde bir 

Piyano Resitali vermiştir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk 

Dansları Topluluğunun yapmış olduğu gösteri, Müşfik Kenter'in 

sergilemiş olduğu Van Gogh ve Savunma adlı oyunlar, İ stanbul Şehir 

Tiyatroları sanatçılarmın oynadığı İ ki Efendinin Uşağı adlı oyun, 
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Yurtdışında 

ANADOLU 
Aktüalite, Eğitim, Kültür Dergisi Ekim 1988 Sayı: 2 

Almanya'daki Türk öğrenciler; 

"ÜNiVERSiTE YOLU BiZLERE DE ACILSIN!" 
e orta öğrenime Almanya'da devam eden gençler yükseköğrenimlerini 

Türkiye'de sürdürmek istedikleri takdirde birçok sorunla karşılaştık
larını belirterek önlem alınmasını istediler 

e Öğrenciler Türkçeyi Türkiye 'deki üniversite adayları kadar iyi kul
lanamadıklarını, bu durumun yurtdışındaki gençlerin anavatanda 
üniversiteye devam etmesi açısından engel teşkil ettiğini söylediler 

e özellikle Türkçe dilbilgisine dayalı Tarih, Edebiyat, Coğrafya ve 
sosyal içerikli konularda zorlukla karşılaştıklarını bildiren öğrenci
ler, sınavlarda soruların Türkçeleri ile birlikte Almancalarının da ve
rilmesini istediler 

e Öğrencilerin istemleri arasında sınav sorularının iki dilde hası/ması
nın yanında, Almanya'da üniversite sınaviarına hazırlık kursu açıl
ması ve Avrupa'da ortaöğretimi tamamlamış öğrencilere özel konten
jan ayrılması da bulunuyor ... 

(Devamı 3.Sayfada) 

Rektör Pn.~f .. Dr. _Yıln:ıaz Büy~kerşen, "Otuz yd öace bir iıı.lisat Ye Ticaret Yüksekokulu olarak öAretime 
~=~!:~:kı::::.~~ıtemıı, bugun çalışma alanını defil sadece ülkemiz. yurtdışında da genişletmiş 

Anadolu Üniversitesi 
kuruluşunun 30. yıldönümünü 

kutluyor ... 
ESKiŞEHiR/YURTDIŞINDA ANADOLll 

6. Kasım 1958 tarihinde bugün Iş 
ve Işçi Bulma Kurumu olarak kulla
nılan binada "Yüksek iktisat ve 
Ticaret Okulu" olarak öğretime 
başlayan Anadolu Üniversitesi 30. 
kuruluş yıldönümünü kutluyor. 

üniversitenin kuruluş yıldönümü 
dolayısiyle Kasım ayı içerisinde bir 
çok toplantılar, sergiler ve çeşitli 
etkinlikler düzenlenecek. 

Tören yürüyüşü ile başlayacak 
kutlama faaliyetleri, üniversitenin 
kuruluşuna emeği geçen, bir zaman 
ların EITiA (Eskişehir Iktisadi ve Ti
cari Ilimler Akademisi) öğretim 
üyelerinin katılımı ile gerçekleşecek 
bir toplantı ile sürecek. Akademi 
mezunlarının da katılacağı toplantı
da üniversitenin gelişimi üzerine 
söyleşiler yapılacak. 

Anadolu Onoversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Üni-

versitenin 30. kuruluş yıldönümü ile 
ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: "Bir kuruluşun geleceğine 
sahip olması, herşeyden önce geç
mişini iyi bilmesi, amaçlarını üstün 
bir tarihsel bilinçle, başarılı olarak 
değerlendirmesine bağlıdır. Bundan 
30 yıl önce bir Iktisat vellcaret okulu 
olarak öğretime başlayan üniversi
temiz, bugün çalışma alanını değil 
sadece ülkemiz, yurtdışında·da geniş
letmiş bulunmaktadır. Otuz yılda 
sağlanan böylesine bir gelişmeyle 
Anadolu Üniversitesi şimdi Türki
ye'nin en büyük üniversitesi olduğu 
gibi yakın gelecekte de parlak başarı 
düzeylerine erişecektir. 

üniversitenin kuruluş kutlamaları 
programı çerçevesinde "Otuz yılda 
Üniversitemiz" ve "Eskişehir Basını" 
fotoğraf sergisi ile Uygulamalı Gü
zel Sanatlar Yüksek Okulu gençlik 
şöleni de düzenlenen etkinlikler 
arasında bulunuyor. 

~ 

Almanya'daki öğrcncılcr: .. Zor durumdayız!.:' 

Anadolu Üniversitesi Batl.~vrupa irtibat Bürosu 
Başkana Doç. Dr. Tahir Ozgü Profesör Oldu 

.1986 Y,ılından bu yana Batı Av- • ,. 
rupa lrtibat Bürosu §aşkanlığı · ;;ı~ 
görevini sürdüren Ozgü, aynı · ; t .,, 
zamanda Açıköğretim Fakül
tesi Batı Avrupa Programları 
projesini de yönetmekte ... 

KÜLN/YUHTJliŞINilA ANAilOLll 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Tahir Özgü profesör oldu. 1g42 
yılında Istanbul'da doğan Tahir 
Özgü, 196.4 yılında Robert Kolej'den 
mezun olduktan sonra aynı üniversi· 
tede bir süre de.rsler verdi. 1976 yı· 
lında Istanbul Universitesi'nde Ikti
sat doktorasını tamamlayan Prof. Dr. 
Özgü, 1981 yılında eğitim ekonomisi 
doçenli oldu. 

Milliyet Gazetesi araştırma servisi 
sorumlusu olarak uzun yıllar çalışan 
Prof. Dr. Özgü 1979-80 yılları ara
sında Istanbul Iktisadi Ticari Ilimler 
Akademisi Gazetecilik Yüksek 
Okulu Müdürlüğü görevinde b,;
lundu ve geçtiğimiz aylarda Prof. Dr. 
Tunca Taskay'dan boşalan Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne aday gösterildi. ingi
lizce, Almanca ve Türkçe yayınlan
mış makale ve kitapları bulunan 
Prof. Dr. Özgü, 1984 yılından bu 
yana Anadolu Üniversitesi Açıköğ
retim Fakültesi'nde akademik çalış
malarını s_ürdürüyor. Aynı zamanda 
Anadolu Universilesi Batı Avrupa Ir
Iibat Bürosu'nun kurucusu da olan 
Prof. Dr. Tahir Özgü, iki yıldır büro 
başkanlığı görevini yürütmekte ... 

Bab Avrupa Programiarına 
kayıtlı öğrencilerden ilk üç 
dereceye girenler belli oldu 

(Haberi sayfa S' de) 

Anadolu Üniver!.itesi Batı Avrupa i rtıbat BUrn!.u 
Başkanı Prur. Dr. Tahir Öt.gU. 

TBMM Başkanı Yıldırım 
Akbulut Hollanda'yı 

ziyaret ediyor 
LAflEY/YURTDlŞlNDA ANAIJOLU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Yıldırım Akbulut başkanlığın· 
dak ı bır parlamento heyeti Hollanda 
Parlamento Başkanı'nın davetiisi 
olarak Lahey'e geldi. 

Hollanda Başbakanı Lubbers tara· 
tından kabul edilen heyet üyeleri 
Parlamento Dış Ilişkiler Komisyonu 
üyeleri, Eğitim ve Sosyal Işler Ba
kanlığı yetkilileri ile de görüşme· 
lerde bulundular. Kraliçe Beatrix ta
rafından da kabul edilen Türk par
lamenterler 1 Ekim'de Hollanda'dan 
ayrılacaklar. 

Şekil 3-23. Anadolu üniversitesi AÖF/Batı Avrupa Projesi Yayın Organı 

Yurtdışında Anadolu'nun Birinci Sa;vfası. 
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Şekil 3-24. Anadolu Uniı"ersitesi Haber Biilteni Birinci Sa.rısı. 

Suı.y.ıl Bilınılı·r Em. 
ıitu<,ıı'n('t' ikıı~.ıdi w lda· 
ri Bilnnll'r F.ıkulh•,ı'ndt• 4 
Niı.<:~n'd.ı ııuı .. ~·r!ıiı.ı tt~·ıldı 

1\ın.ılıı,,,,J,ı ,fıı.,·ıır.• 

lh'liJI.1,ıc.ıtlf,ıtt.ı-ııııtlll.ho' 
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lh,ıııli.ııı .J \ı 

A~·ıkugrı•ımı 1 .ıkııht•· 
ı.i ~t•ııınwı ~ttlunuııd.ı 4 
Niı..ın'd.ı Okı.ıv 1\urıho
kı•'rıin"H.ıı.ınY;ıyırıKuru
lu~l.ırıııd.ı Bilgıı..ıy<ır 
Kullanımı" kuııulııı.üvlt'";oı. 
baı.m-yayırı \'t' hilgıı..ıv<H 

konularına nwr.ıklı ul,ırı· 
ı.mn ilgbmi \;t•krı. 
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Anadolu Oyuncuları tarafından sahnelenen Deli Dumrul oyunu, Anadolu 

üniversitesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterileri, Adnan Turani, 

Umur Türker, Mürşide ı çıneli'nin Resim sergileri, Eski Eskişehir 

Fotoğrafları Sergisi, 30.Yılında Anadolu üniversitesi Fotoğraf Sergisi, 

Anadolu üniversitesi Yayınları Sergisi, Afiş Sergisi, Havacılık Fotoğraf 

Sergisi, Günümüz Türk Sinaması Toplu Gösterimi, basketbol, hentbol, 

voleybol, futbol, masa tenisi, kros dallarında yapılan yarışmalar 30.Yıl 

Kutlama Programı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarını 

oluşturmaktadır (Bkz. Şekil 3-25,26,27). 

Bu faaliyetler çerçevesinde üniversiteye gelen konuklar Rektör

lüğün bulunduğu Yunus Emre Kampüsundaki otelde (Otel Anadolu) ve 

misafirhanade ağırlanmıştır. 

Faali;ret Türü Faali;ret Sayısı 

Söyleşi ı5 

Sergiler 8 

Konser 8 

Sinema (günümüz Türk Sinaması) ~ 
1 

Gösteri 6 

Tiyatro 5 

Konferans 3 

Tören ı 

TRT ! s tan bul Radyosu 

özel Eğlence Programı ı 

Spor Ş.öleni ı 

TOPLAM 55 

Tablo 3-3. Anadolu üni·versitesinin Kuruluşunun 30. Yılını Kutlama 
Faaliyetleri (5 Kasım-31 Aralık 1988). 

Büyük bir ilgi ve katılınıla kutlanan Anadolu üniversitesi 30.Yıl 

Kutlama faaliyetleri basın-yayın kurumları tarafıhdan da yakından takip 

edilmiş, üniversitenin Halkla ı lişkiler Hüdürlüğü tarafından bu kurumlar 

detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir (Bkz. Şekil 3-28). 
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SERGİLER 
ADNA" rukANI ANADOlU UT<I\IERSITESI 

t<'V~!~.1 ')ti'-.'<~ı':.l 't'.A'ftNLARI ~LJ..'(:ISi 

E~lKl F.\KI~:(t-1lı:i' Al\IAOOtU VN!VERS!TESI 
~OTOGRAf ")fR:~ı)i AFISlERi SERC!Sl 

MUI?SJt1( ı:~~1f:U H;4.VACH.JK FOTOGRAFtARI 
r.:t~)lr~1 {)EP.(;ı~ıl SE:RCI<:-;~ 

:SO )·ILDA 
,.\'\ADC:lU iJ~JIV(R'SPT$; UMUR TUh:Kl~' 

FOTOGh'.O:.F ':.fRGi~,; R~'.JfM :~~1\CiSı 

1 l••;tiJULU 

1 

TRT Tatil Sabahı 
Ozel Eglence Programı 

MUtlu TORUN 
Ruhi AYANCIL lkılisi 

!dil BIRE'T 

Martin BERKOFS~Y 

Veli GERASlM 

Tur k sanat Muzigı 

Şekil 3-25. Anadolıı Universitesi 30. Yıl Kutlama Programı Afişleri. 



ANADOLU 
SPOR SENLİGi • 

ı ı· ı8 Aralık ı988 

BASKETBOL 
HENTBOL 
VOLEYBOL 

FUTBOL 
MASA TENİSİ 

KROS 
bireysel ve takım yarışmaları 

N.;JLJŞ TÖRENi 
ll Ardlık 1988 ><ldtl4.00 

ANADOLU ÜNIVERSITESI KAPAU SPOR SALONU 
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• 
• 
• GÜNÜMÜZ 

TÜRK SiNEMASI • TOPLU GÖSTERiMi 
5-13 Aralık 1988 

• HAKKARi'DE BiR MEVSiM 
• 

GÖKYÜZÜ 

• DÜNDEN SONRA •YARlNDAN ÖNCE 

• 
• 
• 

• 
ÜÇ HALKA YiRMiBES 

• 
GÜLiSAN 

• 
SELAMSIZ BANDOSU 

• 
GECE YOLCULUGU 

• 
BEZ BEBEK 

Göı;tcnmlerderı sonra !ilm Uıerıne sanatcııarla sOyleşder yapılacaktır 

TOPLANTI SAlONU : SAAT: 19.00 

DELi 
DUMRUL 

OYUN 2 BÖLÜM 

25-26 Kasım 1988 
saat 20~ 

Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu 

Şekil 3-26. Anadolu tJniı-ersitesinin Kuruluşunun 30. Yılı Dola,nsiyle 

Dı"izenlenen Faali;vetlerin AfL;;lel'i . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



ANADOLU ÜNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

ÜniuC'rsitcmizin "30. Kurulu',> Yılı" nedeniyle 
Ankuru Deıılı~t' Opera uc. Bolesi'nin sunneo ğı 

prouromo onur uermenizi saygıyla diler. 

ANADOLU ÜNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

Cnincrsitomizin "3\l, :Kuruluş Yılı" dolowsıylo 
dü;wrılPnen törerılli're kıuonç uo mutluluğumuzu 
pa\)lnşmol< üzC'ro eşinizle lıirlil<le onur ucrmenizi 
SO!J\IIYlU diler. 

ANADOLU ÜNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof, Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

ÜniuersHeıniz "30. Kuruluş Yılı" nedeniyle 
Veli GERASt\i'in Piııono RC'sitoli'ııe 

onur uerrncnizi saygıyla cliler. 

ANADOLU ÜNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

Ürıiuersitemizin "dO. Kuruluş Yılı" nedeniyle 
düzenlenen TürkSanat ll.lüzi(ii Öğrenci Konseri'm; 

onur u.ermenizi saygıyla diler. 

Yı:ıı lkt ve ld,ırı ts-;L Fak. Stırvnu Tıuıh , 26 Aıahk 1968 Saııı 20.oo 
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/J[yaü<o· 

ANADOLU üNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

Cniuer~iwıniz "lO. ({urulu~ Yıh" nı;dc,niyl.ı 
1sınnbul Şehir Tiyoırosu'nıın 

"Iki Efendinin t:-ıoğı" (J<llı oııııııunu 
onur u<:rnıeııizi ı>oygıylu diler. 

ANADOLU ÜNIVERSITESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yıbnaz BÜYÜKER.ŞEN 

Cuhıerstteıııizln, "30. l!tırulu:-i Yılı" rıe<1Nıiylıı 
düzenlemm Tiirl< ~annt l\lü~igi Ögr.;nd 1\ı>n~ori'ıw 

onuı: uernıeııizi saygı!.Jlrı dıl"r· 

ANADOLU ÜNIVERSiTESI 

REKTÖR 
Prof. Dr. Yılnıaz. BÜYÜKERŞEN 

Oniııersitemizin "30. Runılu';' Yılı" nederıiqle 
diizcnlorıen "Houucılıl< ı•otu\jroflorı'" seroisi'nu 

onur uerıncnizi SO\J\JI!Jln diler. 

ANADOLU ÜNiVERSITESI 

REKTÖR 
Pro[. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 

Cniuersiwnıi;lin "J\l. Kurulu? Yılı" rwdC'niule 
Kültür ue Turizm B<ıkorılı(p DeniPI Ucılkdaıısları 

Toplulu\ju'nun suııaccıÇıı qö,;ıpri\Jt' emur 
uermc-rıizi ,;a\HJıylu dilc•r. 

Yt:r ; A U. Top!.:ıntl S..ı:oııv 

Şekil 3-27. Anadolu C'niı-ersitc:si 30. 'ı'ıl h'utlanıa Programı İ cin 

Hazırlanmıs Da1·etiye Ornekleri. 
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' ... :.; ll.ıb,•J·i ,", .. :;,\,\!'.ıd;,'>;,.. 

4mulolıı Cniı·eı-sitı'si :w. yı/ı 
'ESI.;/,)'IDIIR (Cumhuriyet;- ... 4ııad<;lıı ::;,,;.,.,~r.,.ileı:'niı; 
HI. ~:rıru.'u> yıldr~l::mıü /iJrnı!ı.::i dım başf,:r/ı. /!k t(i:·<'ll 
1•ifıl)'<'l Ol!iılldcl.;; .·\lılflırk ımrli/1!1 çektık kr>tı:l/m.ı.ı·ı.ıh 
y.:pı.'dı. Duha s,ır::ıı i'J58 ı'ıl/lidu ·lk ş.: m Ytiki'E k 'J"karet 
ı·,· IAir•.:l (;lw/.1 u!ar.t~. i!k ,;pr,•tıi!IIC' ba~ı'ıuu;.t: /,1 w J,çi 
Bulmu l•:ım.mrı'nom k.;ıp;sına iıımrr; p/(;kf!i ıakıldi., 
l!:aild.lt.i ıon•1::.0 /..viW~ıl'l Prof. Dr. i'i/ın..,·::. Buyı::.o!r~'fn, 
okutıo: o wr;iılcıd<' y,ı,,·,:f vlnwy:zn kn}!<llunl.ı 
J:ur:,J.i:<;';unu />lfı/ırdr, Of:u{ıill iik lut:.kım: j\~<•f !Jt. 
0•/ı~;n (j.~ı;;: da kOIIII}"III:I)IIida ·1tw:lo!u Un:Wr\'./{•:.ı'wn 
ilk .ıh·~·inill 3u .ı ıl ,;,ın• Iş VII' hçı Flu!ma A ıorrunu 
/Jrılıl)"l/1,/ıl yu~ıid:J:ır;ı t.l/1/ı;!rl. D,;Jr:; Sınıra i('!r.:nkre 
Emre J.:tmipılstı :çir:dı:ki S;ı()r Sııionu'ud.ı Jn·<tnt 
S::~:r J.i.OO'iJe /li<ila.ııırı uJr .. •:;iet.: 1!\ı:;.<Jri: ı:e n,·,:n 
,ji;,rdc·m:.•:'r:m odrt'(;n; .~r.;r, ;·!JI,•r:n·l~·r; !ıu~k,/1/~·~l:ii! A.: .. ·u 
,''r:iı:m i!c ,\1il1ı l:.";.!<:in: G~·nç:'ik \'C Sp,~r ,'J:i!..ı,t:i H. ('t·!t..I 
(:ii:,•l J:: k,l:'if:/:t.lr. 

Şekil 3-28. Basında Anadolu üniversitesi 30. Yıl Kutlama Faali.vetleri. 
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30.Yıl dolayısiyle hazırlanan anı yüzükleri, 30.Yıl kupaları, kibritler, 

kalemler, bloknotlar, kartpostallar, sigaralar, anahtarlıklar, 30.Yıl 

amblemli tabaklar, dosyalar, çıkartmalar (sticker) ve PTT tarafından 

hazırlanan ilk gün zarfı gelen konuklara armağan olarak verilmiş ayrıca 

üniversitede ve şehrin çeşitli yerlerinde satışa sunulmuştur (Bkz. 

Ş.ekil 3-29), Anadolu üniversitesinin bayrakları ve 30.Yıl sloganlarından 

oluşan pankartlar şehrin muhtelif yerlerine astırılmıştır (Bkz. Şekil 

3-30). 

30. Yıl Kutlama Programı çerçevesinde yer alan KKTC'deki AÖF 

öğrencilerin mezuniyet töreni, Kıbrıs devlet adamlarının uluslararası 

ilişkileri dolayısiyle yurtdışına gitmeleri sonucu ertelenmiş ve 13 Ocak 

1989 tarihinde gerçekleştirilmiştir. AÖF /KKTC projesi Türkiye'nin ilk 

resmi yurtdışl eğitim programıdır. 1 Aralık 1985 tarihinde Anadolu 

üniversitesi Rektörü ilk defa diğer bir ülkede Akademik yılı açmış, 13 

Ocak 1989 tarihinde ise yine ilk defa yurtdışında bir diplama töreni 

düzenlenmiştir. 

Lefkoşe'deki Atatürk Kültür 1'1erkezi'nde gerçekleştirilen Diplama 

Törenjude AÖF mezunlarına diplomaları, KKTC Cumhurbaşkanı, 1'1eclis 

Başkanı, Başbakanı ve Bakanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, T.C. 

Lefkoşe Büyükelçisi, ODTÜ Rektörü ve seçkin bir davetli huzurunda 

verilmiştir. Diploma töreninde Anadolu üniversitesi Rektörü ve oniki 

Anadolu üniversitesi öğretim üyesi de hazır bulunmuştur. 
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Şekil 3-29. Amıdo!ı.ı tfilİFt?l'Sitesinin 11-UI'IilU.)UnLln :w. fı!ı nola,'.·ı..:,f:,-Jr~ 

Bastın/an Kartposta!lar. 
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IV- SONUC. 

Günümüzde geçerli bir meslek halini almış olan halkla ilişkiler 

yüzyıllardır uygulanmaktadır. Ancak halkla ilişkilerin içerik kazanması, 

düzenli ve planlı bir çalışma olarak ortaya çıkması 20. yüzyılda 

gerçekleşmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde bugünkü anlam ve içeriğine kavuşan 

halkla ilişkilerin ana hedefi ve varoluş nedeni halkı şu ya da bu 

konuda etkilemek, onun desteğini ve güvenini kazanmaktır. 

Toplumdaki her örgütlenme toplumsal bir gereksinmeyi karşılamak 

üzere ortaya çıkmıştır. Toplumun herhangi bir ihtiyacına cevap vermek 

üzere ortaya çıkan örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, ayakta 

kalabilmeleri için çevreleriyle uyum içerisinde olmaları gerekmiştir. Bu 

amaçla zamanla halkla ilişkBer faaliyetlerine yönelmişlerdir. 

Birinci bölümde de belirtildiği gibi halkla ilişkiler, bir kurumun 

başarısını etkileyen çevreleriyle karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve 

iş birliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı olan özel bir yönetim 

fonksiyonudur. Yükseköğretim kurumu olan üniversiteler ülkenin sosyal 

ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasmda önemli görevleri olan 

teıhel kurumlar arasmda yer alırlar. üniversiteler diğer kurum ve 

kuruluşlar gibi amaçlarını gerçekleştirebilmek ve görevlerini istenilen 

şekilde yerine getirebilmek için zamanla halkla ilişkiler faaliyetlerine 
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yönelmişlerdir. Michigan üniversitesinde görülen ilk halkla ilişkiler 

faaliyetleri zamanla Amerika Birleşik Devletlerindeki diğer üniversitelere 

ve diğer ülkelere de yayılmıştır. 

ülkemizde ise modern anlamda halkla ilişkiler faaliyetleri henüz tam 

anlamıyla uygulanmayan bir yönetim fonksiyonur. özel işletmelere 

olduğu gibi üniversitelerimize de halkla ilişkiler faaliyetleri oldukça geç 

girmiştir. Türkiye'de ilk olarak ODTü'de 1966 yılmda Halkla 

Münasebetler ve Yayın Bürosu kurularak bu alandaki çalışmalar 

başlatılmış tır. 

ülkemizdeki üniversitelerin halkla ilişkiler faaliyetlerini incelemek 

üzere yapılmış olan bu çalışmada Ankara üniversitesi, Gazi üniversitesi, 

Hacettepe üniversitesi, Orta Doğu Teknik üniversitesi ve Anadolu 

üniversitesi örnek olarak alınmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

t nceleme yapılan üniversitelerde değişik tarihlerde faaliyete geçen 

ve üniversitenin halkla ilişkilerini yürüten birimlerde en fazla 5-6 

kişinin çalışıldığı gözlenmiştir. Halkla ilişkiler birimlerinde genel olarak 

üniversite tarafından düzenlenen faaliyetler organize edilmekte, çeşitli 

alanlardaki faaliyetler basın bültenleri kanalıyla basın-yayın kururnları-

na duyurulmakta, ayrıca basında 

haberler günlük basından takip 

çıkan ve üniversiteyi ilgilendiren 

edilerek derlenmektedir. Bu üni-

versitelerde yürütülen bazı halkla ilişkiler faaliyetleri ise üniversitenin 

diger birimleri tarafından gerçekleş tirilmektedir. Şöyle ki, ince le me 

yapılan üniversitelerden Orta Doğu Teknik üniversitesi hariç (sadece 

Deniz Bilimleri Enstitüsü İ çel-Erdemli'dedir) digerleri değişik semtlerde 

ve yerleşim alanlarında eğitim ve öğretim programlarını sürdürmektedir. 

Dola~rısiyle halkla ilişkiler faaliyetled üniversite rektörlüğü dışmda 

fakülteler, ~rüksekokullar, enstitüler tarafından da yürütülmektedir. 

Henüz genç bir üniversite iken halkla ilişkiler faaliyetlerine önem 

vermeye başlayan Orta Doğu Teknik üniversitesi, bu faaliyetleri 

günümüzde daha planlı ve programlı bir şekilde yürüterek çalışmalarım 

sürdürmektedir. 



Ankara'da bulunan diğer 

Hacettepe üniversitesi) halkla 

başlanmıştır. Bu üniversitelerde 
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üniversitelerde ise (Ankara, Gazi, 

ilişkiler çalışınalarma 1980'li yıllarda 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha 

düzenli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Anadolu üniversitesinde ise halkla ilişkiler çalışmalarına ayrı bir 

önem verilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetleri üniversite Rektör

lüğünün, Halkla t lişkiler Müdürlüğünün, idarecHedn, öğretim eleman

larmm ve personelin yakm desteği ile bir bütün olarak sürdürülmekte

dir. 

Halkla ilişkiler özel bir yönetim fonksiyonudur. Bir kurumda halkla 

ilişkilerden herkes sorumludur. Ancak yürütülen tüm halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin planlı bir şekilde uygulanması ve örgütlenmesi gereklidir. 

Bir yönetim işlevi olarak halkla ilişkiler biriminin kurumdaki diğer 

işlevsel birimler düzeyinde yer alması, kurumun politikalarının sağlıklı 

bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması açısından gereklidir. Bu 

nedenle birimin doğrudan üst yönetime bağlı olarak faaliyet göstermesi 

söz konusudur. 
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