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Flamingolara
Türk Halkalar›!
Tam 66 kiﬂi, ayaklar›nda çoraplar›, sabah gün a¤armadan tuz tavas›n›n içerisinde dizlerine kadar suya ve çamura batm›ﬂ bir biçimde baﬂlad›lar yürümeye. Alanda yaln›z olmad›¤›n› hisseden ergin flamingolar k›sa bir
süre sonra uçarak tavadan uzaklaﬂt›lar ve geride
yaln›zca biz ve uçamayan yavru flamingolar kald›.
Yürünen yer, Tekel Çamalt› Tuz ‹ﬂletmesi’ndeki
tuz tavalar›ndan birisi, alan ‹zmir Kuﬂ Cenneti
(Gediz deltas›). Buran›n bizim için eﬂsiz bir yeri
var çünkü bu sene bu alanda flamingolar baﬂar›yla yavrulad›lar. Amaç, bu sene do¤an flamingo
yavrular›ndan 200’ünün halkalanmas›, bunun için
de bir arada bulunan flamingo yavrular›n› önceden kurdu¤umuz “çevrik” ad› verilen yere do¤ru
yönlendiriyoruz; yani “k›ﬂk›ﬂl›yoruz”. Kap›lar› kapan›nca bir yuvarlak biçimini alan çevri¤in içerisine 200 yavrunun girdi¤i kesinleﬂince kap›lar kapan›yor ve herkes baﬂl›yor kar›nca gibi çal›ﬂmaya.
Herkesin akl›ndaki en önemli nokta: flamingolara
zarar vermemek.
Türkiye bir ilke imza att›; bu y›ldan itibaren
Türkiye’de do¤an 200 flamingo yavrusunun nereye göç etti¤ini art›k biz de ö¤renebilece¤iz. ‹zmir
Kuﬂ Cenneti’nde, Türkiye 1. Flamingo Halkalama
Çal›ﬂmas›, 66 gönüllünün kat›l›m›yla, 17 A¤ustos
Pazar günü gerçekleﬂti. Bu çal›ﬂmayla, ‹zmir Kuﬂ
Cenneti’nde do¤an flamingo yavrular›n›n
200’ünün bacaklar›na birer halka tak›ld›. Halkalama öncesinde ‹zmir Kuﬂ Cenneti Ziyaretçi Merkezi’nde, kat›l›mc›lara halkalama ve flamingo
projesi konusunda 2 günlük bir e¤itim verildi.
Halkalama
Halkalama çal›ﬂmalar›, birçok farkl› kuﬂ türü
üzerinde ve bu canl›lar›n davran›ﬂlar›n› anlayabilmek için uygulanan bir yöntem olarak tan›mlanabilir. Flamingolara tak›lan halkalarsa biraz daha
özel; bireylerin sa¤ tibialar›na (bacaklar›n›n üst
k›sm›) renkli PVC bir halka ve sol tibialar›na da
bir metal halka tak›l›yor. PVC halkan›n üzerinde
bireylere özgü kodlar bulunuyor. Bu kodlar› asl›nda her bireye verilen bir isim olarak da düﬂünebiliriz. Tek önemli noktaysa, ayn› isme sahip iki fla-

mingo bulunmuyor, yani her isim eﬂsiz. Türkiye
halkalar›ndaki bütün kodlar “T/” karakterleriyle
baﬂl›yor ve sonras›nda 3 karakter bulunuyor. Örne¤in “T/AAA”, bu sene flamingo yavrular›na tak›lan halka kodlar›ndan birisi. Bu kodlar 300
metreye kadar teleskopla okunabiliyor. Okunan
kodlar arac›l›¤›yla her bireyin hareketleri takip
edilebiliyor.
Flamingolara tak›lan metal halkalarsa daha
farkl› bir amaca hizmet ediyor; halkalar›n üzerinde, halkalaman›n yap›ld›¤› ülkeye özgü bir adres
ve yine bireylere özgü bir kod bulunuyor. Örne¤in
Türkiye’de tak›lan metal halkalar›n hepsinin üzerindeki adres: “ODTÜ – KAD ANK – TURKEY”
(KAD, “Ulusal Kuﬂ Halkalama Program›”n›n yürütücülü¤ünü yapan Kuﬂ Araﬂt›rmalar› Derne¤i’ni
temsil ediyor). Ölü bir halkal› flamingo bulundu¤u durumlarda, gerekli bilgiler ve halkalar iﬂte bu
adrese postalanarak, ilgili kiﬂi ve kurumlar bilgilendirilebiliyor. Bir de halka üzerinde yine bireylere özgü kodlardan bahsetmiﬂtik, bu kodlar da
PVC halkan›n kaybedilmesi durumunda 100 met-

reye kadar okunabiliyor. Bu yolla da yine bireyler
hakk›nda bilgi toplanmaya devam edilebiliyor.
Türkiye’deki flamingolara tak›lan metal halkalar›n üzerindeki kod FL001 – FL200 aras›nda de¤iﬂiyor.
Halkalar›n okunmas› yoluyla elde edilen bilgiye ülkemizde yap›lmaya baﬂlanan çal›ﬂmalardan
bir örnek vermek gerekirse, bu sene Gediz deltas› Çamalt› tuzlas›ndaki flamingo kuluçka adalar›nda gözlenen bireylerin aras›nda 40’›n›n halkal› oldu¤u belirlendi. Bu bireylerin halka kodlar› okundu ve sonuçta 40 bireyin 32’sinin Fransa, üçünün ‹spanya, dördünün Sardinya ve birinin ‹talya’da do¤duklar›, yaﬂlar›n›n 3-18 aras›nda de¤iﬂti¤i ve bunlar›n içerisinde üç Frans›z flamingosunun bu sene Gediz deltas›nda baﬂar›yla yavrulad›klar› belirlendi.
Her bireye özgü bir kod yani bir anlamda
“isim” taﬂ›yan bu halkalar, kuﬂ gözlemcilerinin
kulland›¤› teleskopla çok rahat bir biçimde okunabiliyor. Yani ihtiyac›n›z olan tek ﬂey asl›nda
okuma yazma bilgisi ve biraz da dikkat. Okunan
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bu kodlar gözlem yapt›¤›n›z alanla ilgili biraz daha ayr›nt›l› bilgi eﬂli¤inde bize bildirildi¤inde, size bu bireylerin hayat hikayelerini gönderiyoruz.
Yani art›k gözlemledi¤iniz bireyin nerede do¤du¤u, sizden önce nerelerde gözlendi¤ini ö¤renebiliyorsunuz. Yani siz de gözlemledi¤iniz bireyin
davran›ﬂlar›n› takip edebiliyorsunuz.
Halkalamaya Türkiye’nin dört bir yan›ndan
kat›lan, ço¤unlu¤u kuﬂ gözlemcisi 66 kiﬂinin özverili çal›ﬂmalar› do¤rultusunda halkalanan bütün
flamingo bireylerinin, kanat uzunluklar›, tarsus
uzunluklar› (bacaklar›n›n alt k›sm›) ve gaga uzunluklar›n›n yan› s›ra a¤›rl›klar› da ölçüldü. Ayr›ca
bireylerin cinsiyetleri yaln›zca görsel olarak ço¤u
zaman tayin edilemedi¤inden, genetik analizler
yoluyla bireylerin cinsiyetlerini bulmak için her bireyden birkaç tüy örne¤i al›nd›.
Flamingo Projesi
Flamingolar do¤alar› gere¤i uzun mesafe
göç edebilen türler. Bugüne kadar yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda flamingolar›n Akdeniz havzas› ölçe¤inde göç ettikleri ortaya ç›kar›lm›ﬂ.
Peki böylesi bir bilgi, her bireyi bir di¤erine
benzeyen bu tür için nas›l elde edildi? Elbette
yukar›da nas›l yap›ld›¤›ndan bahsetti¤imiz halkalama yöntemiyle. Ancak yaln›zca ulusal bazl›
yap›lan çal›ﬂmalar, flamingolar›n göç davran›ﬂlar›n› aç›klamaya yetmiyor; Fransa’da do¤an bir
flamingo 5 y›l sonra Türkiye’de üremeye baﬂlayabiliyor ve bir sonraki sene de ‹spanya’da. Yani ülke s›n›rlar›n› aﬂan flamingolar, asl›nda sürekli etkileﬂim halindeler ve yaln›zca Türkiye’nin
ya da baﬂka bir ülkenin co¤rafyas› ile s›n›rl› bir
popülasyonlar› yok. Bu yüzden yap›lan çal›ﬂmalar›n belirli ülkelerle s›n›rl› tutulmas› do¤ru bilgilere ulaﬂmam›z› engelliyor. Bu nedenle Akdeniz havzas› ölçe¤inde bu tip araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› ülkelerin say›s›n›n art›r›lmas› gerekiyor. Halihaz›rda Akdeniz havzas›nda Flamingo araﬂt›rma a¤›na Fransa, ‹spanya, ‹talya, Türkiye, Moritanya ve ‹ran dahil. Türkiye’de “Flamingo Projesi”, Fransa’daki Tour du Valat Biyoloji ‹stasyonu
deste¤inde 2002 y›l›nda baﬂlat›ld›. Proje Erciyes
Üniversitesi ve Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülüyor. Gediz deltas›ndaki halkalama, projenin
ortaklar› aras›nda yer alan Ege Üniversitesi, ‹zmir Do¤a Koruma ve Milli Parklar Baﬂmühendisli¤i, Kuﬂ Araﬂt›rmalar› Derne¤i ve EgeDo¤a Der-

ne¤i ile birlikte gerçekleﬂtirildi. Ayr›ca, Silifke
Özel Çevre Koruma Kurulu Müdürlü¤ü (ÖÇKK)
ve Kuﬂadas› Do¤a Koruma ve Milli Parklar Mühendisli¤i de etkinliklere destek verdiler.
Flamingo projesiyle, flamingolar›n Türkiye’de
kulland›klar› önemli alanlar›n belirlenmesi ve bu
alanlara yönelik tehditlerin ortaya ç›kar›lmas› da
amaçlan›yor. Bu alanlardan en önemli ikisi, hemen hemen her sene flamingolar›n üreme kolonilerini oluﬂturduklar› Tuz Gölü ve Gediz deltas›.

1970’lerden bu yana her sene say›lar› 10.000
çifti bulan flamingolar, gölün bakir alanlar›nda
gözlerden uzak bir biçimde kuluçkaya yat›yorlar.
Gediz deltas› da hem üreme hem de k›ﬂlama aç›s›ndan flamingolar için hayati bir durak. Bu sene
k›ﬂ›n ülkemizde say›lan 35.000’i aﬂk›n flamingonun neredeyse yar›dan fazlas›na Gediz deltas› ev
sahipli¤i yapt›.
Yap›lan araﬂt›rmalar do¤rultusunda bu sene
Gediz deltas›nda 2500 çiftin üzerinde flamingonun kuluçkaya yatt›¤› ve bu bireylerin 2000’in
üzerinde yavru üretti¤i belirlendi. Art›k bu 2000
bireyin 200’ünün nereye göç etti¤ini ö¤renebilece¤iz. Daha önce hiç yap›lmam›ﬂ olan bu çal›ﬂma
sayesinde Türkiye’de do¤an flamingolar da bilim
dünyas›nda adlar›n› duyurabilecekler. Unutmay›n,
ne zaman ki bir flamingo gördünüz, bacaklar›nda
sizi bir sürpriz bekliyor olabilir...
E¤er flamingo projesi hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmak hatta projenin bir parças› olmak
istiyorsan›z lütfen bize yaz›n: ozge@kustr.org veya uozesmi@erciyes.edu.tr. Projede yeralabilmek
için ihtiyac›n›z olan tek ﬂeyse do¤a sevgisi.
Özge Balk›z*
Dr. Uygar Özesmi**
*Do¤a Derne¤i Flamingo Proje Yürütücüsü
**Erciyes Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
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Onlar

ile Konya Alt›’nda dolaﬂ›rken uçsuz bucaks›z tepelerde sürü koruyan Kangallar› apartmana s›k›ﬂt›r›p,
hafta sonu Bebek Park›’nda hava atmaya, pardon
hava almaya ç›kartt›k. Kilometrelerce koﬂan taz›lar›
balkonda tuttuk. Sonra bunlarda zor geldi, s›k›ld›k;
her gün d›ﬂar› ç›kartmal›yd›k, yoksa tuvaletini o güzel mobilyalar›m›za yap›yorlard›. O kadar iﬂ güç aras›nda aﬂ›s› bak›m›, ooff kendisi gitse olmaz m›?
Ama o bir KÖPEK, o bir KED‹, yani o di¤eri o öteki onun varl›¤› ancak beni mutlu ederse, bana yarar
sa¤larsa olmal›, e¤er yarar› yoksa orman› yak, a¤ac› kes, hayvan› da soka¤a at olsun bitsin.
ﬁu anda yaﬂad›¤›m kentte 30.000 sokak köpe¤i var; ço¤u kar›ﬂ›k ›rktan olmas›na ra¤men az›msamayacak oranda ›rk köpekler oldu¤u ortada ve
ben bu sat›rlar› yazarken bu arkadaﬂlar›m (ben onlara böyle seslenmekten mutluluk duyuyorum) çöpleri kar›ﬂt›rarak yiyecek bir ﬂeyler ar›yor. Ço¤u
bunlar› yaparken kendilerini taﬂlayan, arabayla çarp›p kaçan ve insanlar için onlar› itlaf eden insanlardan korunmaya çal›ﬂ›yorlar. ‹nsanlar için itlaf edilmek mi? Sanki bu sorunu köpekler ortaya ç›kartt›.
Küçük bir k›z çocu¤una sald›rana kadar kaç kiﬂi sokak hayvanlar›ndan haberdard›? Daha do¤rusu onlar›n sorun olabilece¤ini ciddiye al›p çözüm yollar›
düﬂündü. Ama biz insan›z, biz en tepedeyiz, yaﬂamak yaln›zca bizim hakk›m›z, bu konuda rahat›m›z› bozan her ﬂeyi yok etmek de en do¤al hakk›m›z;

4-Ekim Dünya Hayvan Haklar› Günü
Ülkemizde de art›k 4-Ekim her geçen y›l daha da
önemsenerek kutlanmakta. Bu gün dolay›s›yla Ankara’da KORUSEV derne¤i ve Meliha Y›lmaz Do¤al Hayat› Koruma Vakf› birlikte birtak›m etkinlikler düzenlediler. Sabah 9:30 da TBMM önüne siyah çelenk b›rakan gönüllüler hayvan haklar›n› koruma yasas›n›n
bir an önce ç›kart›lmas›n›, bu onurlu davran›ﬂ›n en k›sa zamanda gerçekleﬂtirilmesini istediklerini dile getirdiler. ‹ç ‹ﬂleri Bakan›’n›n genelgesine ra¤men hayvan itlaf›n›n devam etti¤ini, hayvan bar›naklar›n›n durumunun çok kötü oldu¤unu söyleyen dernek üyeleri
bu konulara insanlar›n duyars›zl›¤›n› protesto ettiler.
Ard›ndan Gölbaﬂ› Belediyesi’ni ziyarete giden dernek üyeleri, Baﬂkan Dr. Cevat Kara’ya sokak hayvanlar› için yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay› teﬂekkür ettiler.
Animal Protection Group Baﬂkan› Ingo Marco Pannicke’nin belediye baﬂkan›na yollad›¤› teﬂekkür mektubunun okunmas›n›n ard›ndan k›sa bir konuﬂma yapan
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Alper Kurul

Çocuklu¤umda hep bir ﬂeye inan›rd›m: “Gelecekte her ﬂey çok güzel olacak”. Tüm hastal›klar›n
tedavisi bulunacak, savaﬂlar bitecek, kimse aç ve evsiz kalmayacak, mutlu insanlarla dolu çok güzel bir
dünyada yaﬂayaca¤›z. Üstelik yaﬂ›m da büyük olaca¤› için, annem ›spanak yemem için bana bask› yapmayacak. Geçen y›llardan sonra beni çok ﬂaﬂ›rtan
ﬂeyler oldu; bunlar›n baﬂ›nda da dünyay› yanl›ﬂ tahlil etmem gelir. Öyle ki devasa ilerlemelere ra¤men
birçok hastal›¤›n tedavisi hâlâ yap›lam›yor, üstelik
karﬂ›m›za yeni hastal›klar ç›kt›. En büyük silah›m›z
olan antibiyotikler bile art›k iﬂe yaramamaya baﬂlad›lar. Ispanak konusunda annemin ›srarlar› art›k
yok; çünkü ben bu yeme¤i sevmeye baﬂlad›m (Temel Reis kadar güçlü olamad›ysam da, karﬂ›ma Kaba Sakal kadar kötüleri de ç›kmad›). Ve mavi yuvarlak dünyam›z 20 y›l boyunca eskisine oranla çok daha fazla yoruldu, y›prand› ve kirletildi. Her taraf›ndan delinip ç›kart›lan petrolle daha çok araba ve
uça¤› çal›ﬂt›rd›k, bizler daha çok ve çabuk seyahat
ederken, o daha çok duman ile bo¤uldu, daha çok
elektrik isterken o kadar çok ve büyük barajlar yapt›k; bu kocaman kürenin dönüﬂ h›z›n› de¤iﬂtirdik.
Sonra atom çekirde¤inden enerji üretelim derken,
Çernobil’i yaﬂad›k göremedi¤imiz o radyoaktif tehlike metre kareye litre hesab›na göre topraklar›m›za
düﬂtü. Ard›ndan bizler lösemili yavrular›m›zla tan›ﬂt›k, masum yüzlerindeki maskeleriyle.
Daha çok apartman yapt›k, daha çok yol; bunun
için daha çok a¤aç kestik, daha çok asfalt döktük o
dev kibrit kutular›na girip kap›lar›m›z› kapat›rken
kalplerimizi de kapatt›k. Sonra o yaln›zl›¤› yok etmek için yan›m›za dört ayakl› dostlar ald›k; ama öyle herhangi birini de¤il t›pk› ayakkab› elbise al›r gibi moda olan› seçtik. Kutuplarda k›zak çeken Husky

luluk oldu¤unu, hayvanlar ve insanlar aras›nda üstünlü¤ü kabul etmedi¤ini, üstünlü¤ün ancak daha çok ve
sevgi ad›na yap›lan çal›ﬂmalarla ortaya ç›kabilece¤ini,
yaﬂam alanlar›n› gasp etti¤imiz hayvanlar için yap›lan
bu çal›ﬂmalar›n ancak onlardan ald›klar›m›z›n bir iadesi oldu¤unu söyledi. 4-Ekim’de yaln›zca sokak hayvanlar›n› de¤il yaban hayat›na ilgi gösterilmesi gerekti¤ini söyleyen Kara, ulusal su günleri çerçevesinde Mogan ve Eymir gölleri için yapacaklar› koruma çal›ﬂmalar›ndan sözetti.
Gölbaﬂ› Belediyesi Veteriner ‹ﬂleri Müdürü Veteriner Hekim Fuat Hakk› Kaya, dört y›ldan beri sahipsiz
hayvanlar› koruma projesini yürüttüklerini, bu çerçevede 3000 köpeklik bir bar›naklar› oldu¤unu, günümüze kadar 2000 köpek ve 500 kedinin k›s›rlaﬂt›rma
ve aﬂ›lamalar›n›n yap›ld›¤›n›, soka¤a uyum sa¤layan
hayvanlar›n sal›nd›¤›n› di¤erlerininse bar›naklarda bak›m›n›n sürdü¤ünü yapt›¤›m›z görüﬂme s›ras›nda bize
söyledi. Sokak hayvanlar›n›n rehabilitasyonunun ciddi

bu bazen bir orman, bazen bir köpek, bazen petrolü olan bir üçüncü dünya halk› olabilir; onlar da insan, ama olsun biz daha önemliyiz. Biz rahat olal›m da onlar ne olursa olsun.
‹ﬂte bu düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda 4-Ekim’i, Dünya
Hayvan Haklar› Günü süzgeçten geçirilmeli. ‹nsano¤lunun teknolojik ilerlemesi ak›l almaz boyutlara ulaﬂ›rken hâlâ avc›-toplay›c› bir kabileden çok
daha az bir medenilik içinde yaﬂayan bizler hayvanlar› koruman›n bir uygarl›k görevi oldu¤unu, bu
kutsal ve onurlu davran›ﬂ› yapman›n medeniyet
göstergesi oldu¤unu bilmek, en önemlisi hissetmek
zorunday›z. Bu yaz›y› okuyan birçok kiﬂinin yanl›ﬂ
olan serzeniﬂlerini duyar gibiyim: “Zor durumdaki
insanlar kurtuldu da hayvanlara m› s›ra geldi?”
Unutmayal›m karﬂ›m›zdaki acizlikleri binlerce y›ld›r
ortada olan hayvanlar› korumayanlar, bunlar› kendi türdeﬂleri için yaparlar m›? Bu sorunun yan›t›
için bir akﬂam haberleri izlemek san›r›m yeterli.
Sorun biz arkam›z› döndü¤ümüzde ortadan
kalkm›yor. Çocukken dinledi¤imiz masallardaki gibi
bir dünya yaratmakta ya da
bu mavi küreyi yok etmek
de bizim elimizde. Yeter ki
onlar› da biraz düﬂünelim.
Gelecek güzel günlere.
Savaﬂ V. Genç
bir sorun oldu¤unu söyleyen Kara bu konuda ciddi bir
kay›tlama sisteminin olmas› gerekti¤ini, paray› ön koﬂul yapman›n yanl›ﬂ oldu¤unu, Ankara’daki tüm belediyelerin ciddi bir iﬂbirli¤i ve s›k› bir çal›ﬂmayla 8 ay
gibi bir sürede sokak hayvanlar›n›n k›s›rlaﬂt›r›lma ve
aﬂ›lamalar›n›n bitirilebilece¤ini de aç›klad›.
Gölbaﬂ› Belediyesi çal›ﬂanlar›n› ziyaretin sonras›nda dernek üyeleri ülkemizde hayvan haklar›n›n savunulmas› konusunda bir simge haline gelen Pako ve
Hürriyet gazetesi köﬂe yazar› Bekir Coﬂkun’a özverili
çal›ﬂmalar› için teﬂekkür ziyaretinde bulundular. Bekir
Coﬂkun, kendi ve Pako ad›na gelenlere teﬂekkür etti
ve hayvan severler için siyasi görüﬂün asla söz konusu olamayaca¤›n›, hayvanlarla ba¤›m›z›n tümüyle sevgi ve ﬂefkat üzerine kurulu oldu¤unu, bu yüzden çat›ﬂma tart›ﬂma gibi kabal›klar›n hayvan severlerin davran›ﬂlar› olamayaca¤›n› söyledi. Coﬂkun “Bence duygular kanunlar›n da üzerindedir. Türk Ceza Kanunu
çok kal›nd›r, ama Türkiye’de suç iﬂleme oran› çok
yüksektir. Bu iﬂ kanunla de¤il sevgiyi aﬂ›layarak, kavga etmeden yap›l›r” dedi. Coﬂkun, bu ziyaretin Pako
ve kendilerine güç verdi¤ini, ülkenin her yerinde hayvan haklar›yla ilgili hareketlerin giderek büyüdü¤ünü
belirtti. Andree Coﬂkun ise “Bu konuda eﬂim de ben
de y›llard›r çok u¤raﬂ›yoruz. Pako ad›n›n bu konuda
öncü olmas› beni Pako’nun annesi olarak çok mutlu
ediyor. Bu konuyu ekranlara taﬂ›d›k, okullarda Pako
klüpleri kurduk. Pako bir simge haline geldi. Yapaca¤›m›z TV program›nda da amac›m›z hayvan sevgisini
aﬂ›lamak ve sahipsiz hayvanlar›nda di¤erleri kadar yaﬂamaya haklar› oldu¤unu insanlara duyurmak” dedi.

Türkiye’de Yabanc› Dil E¤itimi
17- 19 Eylül tarihleri aras›nda, Uluda¤
Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yabanc› Diller E¤itimi Bölümü, 1.Uluslararas› Yabanc› Dil Sempozyumu’nu düzenledi. "Avrupa Konseyi Yabanc› Dil E¤itimi Ortak
Çerçeve Program› ve Türkiye'deki Yabanc› Dil E¤itimi" konulu bu sempozyumu
Bursa muhabirimiz Ayﬂegül U¤ur izledi.
Ayﬂegül, sempozyumla ilgili olarak, sempozyum haz›rl›k komitesinde bulunan ve
yabanc› dil e¤itiminin Avrupa Toplulu¤u’na giriﬂ için önemli bir etken oldu¤unu vurgulayan, sempozyum düzenleme
kurulu üyelerinden, Yrd. Doç.Dr. Çi¤dem
Karatepe ile bir söyleﬂi de yapt›.
Türkiye’de ilk kez gerçekleﬂtirilen bu sempozyum, yurtd›ﬂ›ndan Mr. Frank Heyworth ve Dr. Janet French, yurtiçinden Hacettepe Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi, ODTÜ, ‹stanbul Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
gibi birçok üniversiteden gelen ö¤retim üyeleriyle birlikte yaklaﬂ›k 122 kat›l›mc›yla gerçekleﬂti.
BTK— Uluda¤ Üniversitesi yabanc› dil e¤itimi
aç›s›ndan ne durumda?
ÇK— Üniversitemiz bu y›l›n baﬂ›nda Avrupa
Üniversiteler Birli¤i’ne kabul edildi. Yani yabanc›
dil e¤itimini Avrupa standartlar›na uydurabilecek
potansiyele sahip oldu¤u görüldü. Bu sempozyumda da uygulad›¤›m›z e¤itim sisteminin geliﬂimine dair bilgiler veriliyor. Bu e¤itim sistemini
belirlerken her ﬂeyi göz önünde bulundurman›z
gerekiyor. Türkiye’nin kültürel, ekonomik, politik
yönlerini de düﬂünerek en uygun ve en verimli
sistemi oluﬂturma çabas›nday›z.
BTK—Avrupa Üniversiteler Birli¤i, Uluda¤ Üniversitesi’nin, hangi kriterleri göz önünde bulundurarak bu birli¤e kat›lmas›n› uygun gördü?
ÇK—Uluda¤ Üniversitesi’nin e¤itim programlar›, e¤itimcilerin yaﬂ› ve nitelikleri ve tabii bunlar›n yan›nda di¤er kriterler... E¤itim programlar›
ve e¤itimciler bir üniversitede as›l yap›y› oluﬂturan faktörler. Birçok üniversitede emekliye ayr›lmas› gereken yüksek mertebedeki e¤itimciler,
mesleklerinden vazgeçemedi¤i için, yeni e¤itimcilerin yükselmesi engelleniyor, yani önlerine bir
ket vuruluyor. Üniversitemizde böyle yap›lmamas› önem taﬂ›yan bir di¤er faktör.
BTK—Türkiye’de de birçok üniversitede ‹ngilizce, e¤itim dili olarak kullan›l›yor. Uluda¤ Üniversitesi de, e¤itim dilini ‹ngilizce olarak veren
üniversiteler aras›na girecek mi?
ÇK—Hay›r, üniversitemizde e¤itim dili Türkçe
olacak; fakat tüm fakültelerde ilk y›l ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f› olacak, daha sonra mesle¤e yönelik
e¤itime geçilecek.
BTK—Türkiye’deki bir üniversitenin e¤itim dilini ‹ngilizce vermesi, o ülkeyi kültürel yönden ne
derece etkiler? Ayr›ca baz› kesimler bu uygulamay› geliﬂmiﬂlikle, ça¤daﬂlaﬂmayla eﬂ de¤erde görüyor, siz?
ÇK—Oldukça önemli bir konu bu. Bir ülkenin
kültürüne zarar vermeden bir dili ö¤renmek ve

Ayr›ca Bursa’n›n çeﬂitli okullar›ndan gelen ö¤retmenlerin de kat›l›m› oldu. Avrupa Konseyi’nin
resmi dillerinin Frans›zca ve ‹ngilizce olmas›na
karﬂ›n, kültür çeﬂitlili¤i ilkesine dayanarak ve Avrupa’n›n bize sundu¤u çok dillilik zenginli¤ini daha iyi yans›tmak amac›yla sempozyum sözlü ya da
yaz›l› olarak Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca ve
Türkçe gerçekleﬂti.
Sempozyumda, bilim ve teknolojinin h›zla ilerledi¤i dünyam›zda, yabanc› dil bilen ve bunu en
verimli ﬂekilde kullanarak evrensel bilgi ve de¤erlere ulaﬂabilen bireyler yetiﬂtirilmesinin, ülkelerin
gelece¤i için son derece önemli oldu¤una; bu
amaçla da, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, Avrupa
Konseyi Yabanc› Diller Ortak Kriteri’ni de göz
önünde bulundurarak, ülkemizde yabanc› dil e¤itimini iyileﬂtirmek ve geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar
yapt›¤›na de¤inildi. Fakat bu çal›ﬂmalar›n istenilen düzeyde yans›t›lmad›¤› belirtilerek, “Yabanc›
dil e¤itiminde ana sorun nedir? Nas›l daha etkili
olunabilir?” sorular›na yan›t arand›. Bu sorular,
Cumhuriyetin kuruluﬂundan beri e¤itim düzenimizde önemli ad›mlar at›ld›¤›, ancak her de¤iﬂikli¤in de ça¤daﬂ geliﬂime ve ilerlemeye uygun olmad›¤›, bu nedenle de yerleﬂmiﬂ bir bütünlük
oluﬂturulamad›¤› gerçe¤ini ortaya
ayn› zamanda ö¤retmek. Ne yaz›k
ki ülkemizde birçok sorun var. Bat›y› özenen “özenti” diye nitelendirebilece¤imiz kiﬂilerce ana dilimiz
oldukça fazla zarar gördü ve görüyor da. Ça¤daﬂ olmak, ana diline
zarar vermeden yabanc› dil e¤itimini en iyi ﬂekilde almakla ya da vermekle olur. E¤itim dili ‹ngilizce
olan bir üniversitede, ‹ngilizce’yi
yar›m yamalak ö¤renmiﬂ bir ö¤rencinin çok zarar gördü¤ü de bir gerçek. ‹ngilizce e¤itimi iyi olan kiﬂilerce buralarda okumak zor olmaz,
ama ya di¤erleri. Ülkemizde ne kadar insan yeterli bir ‹ngilizceye sahip! Ne yaz›k ki ö¤renciler, s›navlar› geçecek kadar ‹ngilizce ö¤reniyorlar. Akademik kariyer için ‹ngilizce ö¤renen
çok az. Üstelik yaln›zca ‹ngilizce de de¤il. Almanca, Rusça, ‹spanyolca... ‹ngilizce bir e¤itim, tamamen Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ olmas›, yani bask›n olmas›ndan kaynaklan›yor. Halbuki di¤er dillerin de
‹ngilizce kadar bilinmesi, ö¤renilmesi gerekli. Avrupa da lise mezunu olan bir ö¤rencinin, beﬂ farkl› dil bilmesi aran›yor. Türkiye’de en iyi koﬂullarda bile, en fazla üç dil. Ayr›ca ‹ngilizce e¤itim veren okullarda birçok mühendis tan›yorum, mesle¤ine yönelik parça ismini falan çok iyi ö¤renmiﬂ,
ama bir sempozyumda “merhaba, nas›ls›n›z?” diyemiyor. ‹ngilizce e¤itim veren okullar, mesleki
‹ngilizceye a¤›rl›k verdi¤i için kiﬂi, günlük
yaﬂamda ‹ngilizce konuﬂam›yor. Bu da sistemde
olan yanl›ﬂl›klar. Sonuçta ö¤renci mesleki aç›dan
yüksek bir skalaya sahip olabiliyor; ama yurtd›ﬂ›na gitmeye kalkt›¤›nda yol soramayacak kadar
bilgisiz duruma düﬂüyor.
BTK—Sempozyumda “plurilinguisme”den bahsedildi. Çok dillilik ya da çoklu e¤itim anlam›na
gelen bu e¤itim sisteminden söz eder misiniz?

ç›kard›. Toplumun yabanc›laﬂt›r›lmas›n›n, sosyolojik, pedagojik, psikolojik, dilbilimsel ve kuramsal
etmenlerden kaynakland›¤›, bu durumda yabanc›
dil ö¤retimindeki geliﬂimi engelledi¤i de vurguland›.
Kimimizin “evet”, kimimizin “hay›r” dedi¤i,
son y›llarda gündemden düﬂmeyen Avrupa Birli¤i’ne kat›lmam›z konusunda da sempozyumda
kritikler yap›ld›. Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m›n büyük
önem taﬂ›d›¤›na; kabul edilmemiz durumunda vatandaﬂlar›m›z›n, Avrupa Birli¤i’ne üye olan di¤er
ülkelerin vatandaﬂlar›yla sorunsuz bir kültürel diyalog ve iﬂbirli¤ine girebilmeleri için yabanc› dil
e¤itiminin ﬂart oldu¤una de¤inildi. Ancak bu ﬂekilde oradaki sosyokültürel ve ekonomik avantajlardan yararlanma olana¤› elde edece¤imiz vurguland›. Avrupa Birli¤i’nin oluﬂum sürecinde dil söz
konusu oldu¤unda ilk akla gelen konunun Avrupa’daki kültürel çeﬂitlilik oldu¤u üzerinde durularak, Avrupa Birli¤i’nde yer alan ülkeler özellikle
ekonomik aç›dan ne kadar birlik içinde olsalar
da, dilsel aç›dan da bir o kadar ayk›r›l›k ve çeliﬂki içinde bulundu¤u belirtildi. Dilsel yönden çeﬂitlili¤in, Avrupa Birli¤i içerisinde hem olumlu hem
de olumsuz yönde etki içerdi¤i, bu olumsuzlu¤u

ÇK—Plurilinguism, birçok dilin ö¤renilmesini
sa¤layan bir sistem. Bir tane de¤il de birçok dilin
ö¤renilmesini sa¤layacak bir sistem. Çok yönlü,
kültürel yönden zengin ve kültür çeﬂitlili¤ine aç›k
olan insanlar›n onaylad›¤› e¤itim ﬂekli. Yani hangi k›taya giderseniz gidin insanlarla iletiﬂim zorlu¤u çekmemenizi amaçl›yor.
BTK—Sempozyumda uluslararas› bir seviye
belirleme s›nav›ndan bahsedildi. Bu konuyu biraz
açar m›s›n›z?
ÇK—Örne¤in Hollanda’da A parkurunda ‹ngilizce bilgisine sahip olan biri, ‹ngiltere’ye gitti¤inde B ya da C parkurunda yer al›yor. Bu da “farkl› ülkelerde farkl› bir e¤itim mi veriliyor ya da insanlar hangi kriterlere göre bu parkurlarda görülüyor” diye düﬂündürüyor. Bu kriterlerin belirlenerek, TOFEL gibi her ülkede uygulanacak bir seviye s›nav› yap›lmas›n› ve buna ba¤l› olarak da s›nava girenlerin sertifikayla derecelendirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Tabii sertifikadaki derece
ya da belirlenen parkur her ülkede ayn› kabul
edilmeli.
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aﬂma yolunun da çok dillilik= plurilinguisme, demokrasi, çok kültürlülük vb. kavramlar›n yerli yerine oturtulmas› ve benimsenmesi ile çözümlenebilece¤i sonucuna var›ld›. Türkiye’de yabanc› dilin
hemen hemen iflas etti¤i ya da tek yönlülü¤e do¤ru kayd›¤› üzerinde de duruldu. Baﬂta Avrupa Birli¤i ülkeleri olmak üzere, dünyan›n baﬂka ülkelerinde ö¤retilen yabanc› dillerin say›s› her geçen
gün artt›r›l›rken, ülkemizdeki durumun bunun tam
tersi olmas›, geleneksel olarak ö¤retilen Almanca
ve Frans›zca ö¤retiminin bile s›n›rland›r›ld›¤› gündeme getirildi. Bununla da, yabanc› dil ö¤retiminde yeniden yap›lanma, yani yenilenme zaman›n›n
geldi¤i belirtilerek, çözüme yönelik öneriler tart›ﬂ›ld›.
Türkiye’de yabanc› dil olarak yaln›zca ‹ngilizce’nin bask›n olmas›n›n nedeninin de Anglo-Amerikan sisteminin dünyada “globalleﬂme” ad› alt›ndaki hakim olma iste¤inden kaynakland›¤› söylendi. Y›llard›r ülkemizde süregelen yabanc› dil olarak
‹ngilizce’nin ö¤retilmesinin ve “zorunlu seçmeli”
ders olarak verilmesinin, ö¤rencilerin motive edici
unsurlar›n› yok etti¤ine de¤inildi. Buna ba¤l› olarak ülkemizde yabanc› dil olarak tek bir dilin egemenli¤ine dayal› yabanc› dil ö¤retimi yerine, ö¤re-

tim programlar›nda farkl› dil seçeneklerine yer verilecek, her yaﬂ grubuna ve toplumun her kesimine uygun programlarla yabanc› dil ö¤retiminin yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤i sonucu ç›kar›ld›.
Avrupa Birli¤i ülkeleri, özellikle mesleki yabanc› dil ö¤retimini önemseyerek, ö¤retilen dillerin
say›s›n› üçe ç›kard›¤›, dil ö¤retiminde Avrupa Konseyi’nce belirtilen standartlar kullan›ld›¤› ve o
standartlara göre bilgi düzeyini belgelendirdikleri
anlat›ld›. Bu standartlar›n, ülkemizde mesleki e¤itim veren kurumlarda ö¤retilen yabanc› dillere de
uygulanarak, ö¤retime bir standart getirilip, içeri¤i ve amac› belli s›navlarla da belgelenerek uluslararas› boyut kazand›r›lmas› gerekti¤i belirtildi.
Özellikle turizm e¤itiminde mesleki yabanc› dile
çok önem verilmesi gerekti¤i vurguland›. Yabanc›
dilin kullan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u bu gibi sektörlerde, mesleki yabanc› dili, o sektörün kültürünü
ve e¤itimini alma zorunlulu¤u getirilerek ö¤renilmesi gerekti¤i vurguland›. Bunun yan›nda, ö¤renilen yabanc› dil ile anadil aras›nda hem dil aile grubu olarak, hem de yap›sal olarak farkl›l›k olmas›
nedeniyle birçok hata yap›ld›¤› belirtildi. Özellikle
de ö¤renilen yabanc› dilin, dilbilgisel ve düﬂünsel
mant›¤›n› kavrayamayan ö¤rencilerin, tümce kuru-

1. Uluslararas› Exlibris
Yar›ﬂmas› Sergisi

renciye kendi bilim alan› ö¤retilebilir, ancak ö¤renim döneminde sarf etti¤i y›llar içinde kültür ve sanat aﬂ›lanmazsa, ileride de ülkemizde ﬂu anda
çekti¤imiz s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kalmaya devam
ederiz. Ben de, üniversitemizin bu etkinlikte yer almas›ndan mutluyum” dedi. Ard›ndan Hacettepe
Üniversitesi taraf›nda restore edilen eski Ankara
evlerinden birirnin exlibris müzesi olarak kullan›laca¤›n›n müjdesini verdi.
Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂar› Doç. Dr. Ali Alp’in
bu çal›ﬂmalara eme¤i geçenlere teﬂekkür ve destek konuﬂmas›n›n ard›ndan ödül törenine geçildi.

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Exlibris Derne¤i taraf›ndan düzenlenen 1. Uluslararas› Exlibris
Yar›ﬂmas› ödül töreni 6-Ekim’de, Ankara Devlet
Resim Heykel Müzesi’nde yap›ld›. 44 ülkeden,
1171 sanatç›n›n, 4247 eseriyle kat›ld›¤› yar›ﬂma,
kat›l›mc› say›s› bak›m›ndan bu alanda dünyada 2.
s›rada yer almakta.
Tören aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Ankara Exlibris derne¤i baﬂkan› Prof. Dr. Hasip Pektaﬂ “Exlibrisin, ülkemizde de tan›nmas›ndan büyük mutluluk duyuyorum. Alt› yaﬂ›nda genç bir sanat kurumu olarak henüz ciddi bir mekana bile sahip de¤ilken, uluslararas› yar›ﬂma hedefini gerçekleﬂtirip,
‘Exlibris Müzesi’ hayalini kuran Ankara Exlibris Derne¤i , bu sanat› tan›tmak amac›yla ‹stanbul’dan Erzurum’a, Samsun’dan Hatay’a kadar
pek çok kentimizin yan›nda, Almanya’da, K›br›s’ta sergiler açm›ﬂ, seminerler vermiﬂtir” dedi. Pektaﬂ, derne¤in onur üyesi, exlibris koleksiyoncusu ve diplomat Benoit Junod’un 2008 y›l›nda yap›lacak olan
kongrenin Ankara’da yap›lmas›n›
önerdi¤ini söyleyerek, ülkenin tan›t›lmas›nda yaln›zca futbolun de¤il,
sanatsal çabalar›n da olabilece¤inin
bilinmesinin özellikle medyam›z›n arz talep gerekçesiyle toplumu zevksizleﬂtiren magazin kültürü
yerine, estetik duyarl›l›¤›m›z› art›racak etkinliklere
yer vermesini arzulad›¤›n› belirtti. Bu zor koﬂullar
alt›nda böyle bir yar›ﬂman›n düzenlenmesine destek verenlere teﬂekkürlerini sunan Pektaﬂ, 371 sanatç›n›n 747 exlibris çal›ﬂmas›n›n bir y›l boyunca
ülkemizi dolaﬂaca¤›n›, bu etkinli¤in özellikle sanata ilgi duyanlar için bir çekim merkezi olmaya aday
oldu¤unun söyledi.
Daha sonra kürsüye ç›kan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen, “üniversite
yaln›zca bilim ve araﬂt›rma yap›lan yer de¤il, ayn›
zamanda kültür ve sanat›n aﬂ›land›¤› yerdir. Ö¤-
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Ulusal Eczac›l›k
Ö¤rencileri Kongresi
1.Ulusal Eczac›l›k Ö¤rencileri Kongresi, 3-4
Ekim tarihlerinde, Mersin’de düzenlendi. Mersin
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nin ev sahipli¤ini
yapt›¤› bu kongreye ülkemizdeki di¤er eczac›l›k fakültelerinden de çok say›da ö¤renci kat›ld›.
Avrupa Birli¤i ve Eczac›l›k, ‹laç Sanayiinde ArGe Çal›ﬂmalar›, Kamu Eczac›l›¤›, Farmasötik Bak›m, Türkiye ve Dünyada Eczac›l›kta Yüksek Lisans
E¤itimi ve Klinik Eczac›l›k gibi konular hakk›nda
bilgilerin verildi¤i bu kongrede, EPSA (European

luﬂlar›nda ana dilin etkisinde kald›klar› üzerinde
duruldu. Ayr›ca, sözlü iletiﬂimin birçok durumda
sözsüz iletiﬂim olarak adland›r›lan beden dili ( jest
ve mimikler) ile ba¤lant›l› oldu¤una de¤inildi. Kültürden kültüre çeﬂitlilik gösteren beden dilinin de,
yabanc› dil ö¤retiminde özenle durulmas› gereken
bir konu oldu¤u vurguland›. Kültürleraras› iletiﬂim
ba¤lam›nda yabanc› dil ö¤retmeni yetiﬂtirilmesinde
ve yabanc› dil ö¤retiminde beden dilinin, dil ö¤renme ve ö¤retme sürecindeki yeri ve iﬂlevi incelendi.
Dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel geliﬂmelerin çok dillili¤in ve çok kültürlülü¤ün
benimsenmesine neden oldu¤u; bu durumda, erken yaﬂta birinci dil ö¤retimine baﬂlanmas› gerekti¤i tart›ﬂ›lan bir di¤er konuydu. Bunun uygulanabilmesi için gerekli ders araç-gereçlerinin, gerekli
bilgi ve deneyime sahip uzmanlaﬂm›ﬂ ö¤retmenler
taraf›ndan verilmesi gerekti¤i var›lan sonuçlardan
biri oldu. Bu konuda da sorunlu oldu¤umuz ve sorunlar›n ortadan kald›r›lmas› için, yabanc› dil ö¤renen ö¤rencilerin ö¤renme stilleriyle, yabanc› dil
e¤itimi sürecinde yer alan dinlenme, okuma, karﬂ›l›kl› konuﬂma, sözlü anlat›m ve yaz›l› anlat›m gibi dil becerilerinin bütünleﬂtirilmesini öneren e¤itim modellerinin kullan›lmas› gerekti¤i vurguland›.

Pharmaceutical Students’ Association–Avrupa Eczac›l›k Ö¤rencileri Birli¤i) ve IPSF (International
Pharmaceutical Students’ Federation–Dünya Eczac›l›k Ö¤rencileri Birli¤i) de tan›t›ld›. Kongreye kat›lan EPSA Yönetim Kurulu Üyesi Sergei Ganchev
yapt›¤› konuﬂmada düzenlenen bu kongrenin Türk
Eczac›l›k Ö¤rencileri için büyük bir s›çray›ﬂ oldu¤unu, uzun y›llardan beri EPSA içerisinde çok aktif
olarak yer alan Türk eczac›l›k ö¤rencilerinin bu
kongreyle daha da güçlendiklerini, EPSA Yönetim
Kurulu olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini söyledi. Toplam 18 posterin sunuldu¤u kongrede “Bireysel ‹laç Tasar›m›–Farmakogenomik” baﬂl›kl› poster oldukça dikkat çekiciydi.
“Son y›llarda genetik biliminde yaﬂanan geliﬂmelerin eczac›l›k alan›na da yans›mas› farmakogenomikin yeni bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›na ve
bilim adamlar›n›n bireysel ilaç tasar›m›na yönelmesine neden oldu. Böylece hastal›k semptomlar› (belirtileri) yerine nedenlerini ortadan kald›rabilecek,
bireyin genetik yap›s›na özgün bir ilaç formüle edilebilecek, yan etkiler en aza indirilebilecek. Doktorlar hastalar›n genetik profillerine göre farkl›
hastalar için farkl› tedavi yöntemleri uygulayabilecekler. Bireysel ilaç tasar›m›ndan yaln›zca tedavide
de¤il, koruyucu hekimlikte de yararlan›lacak, riskli hasta gruplar› belirlenip hastal›ktan korunma
stratejileri geliﬂtirilecek. Bu da erken tan› ve etkin
tedaviye olanak sa¤layacak.”
Organizasyonda kat›l›mc›lar için kongre d›ﬂ› etkinlikler de düzenlendi: Mersin ﬂehir turu, K›z
Kalesi, Cennet ve Cehennem’e gezi, Gala yeme¤i
bu etkinlerden baz›lar›yd›.
Halil Tekiner

