Rektör Erkan İbiş Çok Yakında Ankara Üniversitesi’nin Yurt Dışında Bir
Kampüsünü Açacaklarını Vurguladı
25 Haziran, Ankara
Miren Martínez
Ankara Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Erkan İbiş her gün tüm nezaketiyle
ihtişamlı makamında birçok konuğunu kabul ediyor. Sn. İbiş, rektörlük makam masasında
oturmuyor, işlerini Türk kahvesi eşliğinde kendisini daha rahat hissettiğini söylediği, birçok
kitabın ve evrağın bulunduğu çalışma masasında yapmayı tercih ediyor.
Günlük mesaisi sabah saat 08:00’de başlayıp akşam saat 19:00’da sona eriyor. Sn.
İbiş daha önceden Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış olup
birçok önemli görevi yerine getirmiştir.
“Bazen kendimi çok endişeli hissediyorum bazen de katkıda bulunmaktan bir o kadar
mutlu. En büyük endişem çıkan olaylarda bir öğrencinin canının yanması ve burnun
kanamasıdır. Bu durumların yaşanmaması ve bana verilen bu görevi onurlu bir şekilde yerine
getirmek için çok çalışıyorum” dedi.
Sn. İbiş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1982-1984
yılları arasında hekim olarak görev yapmıştır. Ardından Ankara Üniversitesi’nde Nükleer Tıp
dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bugün yürüttüğü Rektörlük
görevinden önce üst düzey akademik yöneticilik yapmıştır.

-Rektör olarak üniversite bünyesindeki en büyük katkınız nedir?
Bu soruyu cevaplamadan önce altını çizmek isterim ki, kişi olarak ne kadar çalışırsanız
çalışın; kaliteli bir ekibe sahip değilseniz yapabileceğiniz çok şey yoktur. O yüzden
başarılarımız Prof. Dr. Erkan İbiş’in değil, tüm ekibin başarılarıdır. Yaklaşık 3 yıldır saydığım
tüm paydaşların çabaları ile üniversitemizi çok daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ranking
diye bilinen Üniversite sıralamalarında daha başarılı konuma gelerek daha kaliteli bir eğitim
sunabilmek, üniversite sonrasında (iş hayatında) öğrencilerimizi yeni imkanlarla buluşturmak,
üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve yurtdışı imkanlarını arttırmak için birçok çalışma
yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bunların dışında gerçek bir “halk üniversitesi” olmak
için her türlü sosyal sorumluluk projesine dahil olmaya çalışıyoruz. Kadınlar, yaşlılar,
çocuklar, engelliler, çevre ve sağlık gibi birçok alanda önemli projeler yürütüyoruz.

-Üniversiteniz Türkiye için ne ifade ediyor ve Türk bilim alanına yaptığı
katkılardan kısaca değinir misiniz?
Öncelikle Ankara Üniversitesi’nin Cumhuriyetin ilk üniversitesi olmasını ve
omuzlarında taşıdığı bu onurlu görevi yerine getirmesini çok önemsiyoruz. Hem sosyal
bilimler alanında, hem de fen ve sağlık bilimleri alanında üniversitemiz Türkiye bilim
hayatına büyük katkılar sunmaktadır. Üniversitemizden yetişen insanlar siyaset, bürokrasi,
edebiyat, sanat ve bilim dünyasında ülkemizin en önemli isimleri olmuşlardır. Ayrıca
üniversitemiz, Türkiye’deki diğer üniversitelerin ve bölümlerin kurulmasında da önemli
katkılar sunmuş, halen de sunmaya devam etmektedir. Yetişmiş ve uzman kadromuzla diğer
üniversitelerin istedikleri eğitim-öğretim desteklerini de sağlıyoruz.
- Siz üniversitenizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Ankara Üniversitesi Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünün
ışığında; evrensel bir bakışla bilim ve sanat alanlarında topluma yön verecek bireyler
yetiştirmekte; yaptığı özgün ve nitelikli araştırmalarla bilim, teknoloji ve sanat üretimine katkı
sağlamaktadır. Aydınlanma ve medeniyetten anlayan, çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş,
Cumhuriyetin başarılarına tüm kalbiyle bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Üniversitemizin misyonu
Cumhuriyet, devlet ve milletle özdeşleşmiştir. En büyük hedefimiz büyüme ve kalkınmadan
yana olan, düşünce özgürlüğünün önemini bilen gerçek aydınlar çıkarmaktır. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi tarihi fakülteleri ile ülkemizin gurur kaynağı olmuştur ve aynı
zamanda da en iyi uzmanlara ve eğitimcilere sahiptir.
-Ankara Üniversitesi uluslararası düzeyde bilim alanında nasıl bir konumdadır?
Üniversitemiz uluslararası sıralamalarda kuruluşlara ve alanlara göre değişmekle
birlikte 600-900 bandındadır. Bunu daha iyi sıralara, öncelikle 500’e daha sonra da 300-400
bandına çıkarmayı amaçlıyoruz. Bunun için nitelik, akreditasyon, uluslararasılaşma
çalışmalarını önemsiyoruz. Türkçe programların benzerini ağırlıklı uluslararası öğrenciye
yönelik olma koşuluyla diğer dillerde de açma seferberliğini başlattık. İki yıl içerisinde 14
program açtık Fakültelerimize ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını teşvik
ediyoruz. Dört Fakültemiz ve pek çok bölüm bunu başardı. Bilimsel Proje sayılarımız
%100’den fazla arttı. Bunun dışında bazı özel projelerde uygulamaya koyduk. Ayrıca yabancı
öğrenci sayımızı 5 bine çıkarmak hedefiyle bazı özel projeler hayata geçirildi. Aynı şekilde
kısa bir süre içinde üniversitemizin yurt dışında da bir yerleşkesi olması için çalışıyoruz.

-Üniversitenizi tercih eden yabancı öğrenci profili nedir? Öğrenciler hangi bölge
ve ülkelerden geliyorlar?
Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Sudan, Kore gibi dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 2800 uluslararası
öğrencimiz var.

Genellikle Asya ve Avrupa kıtasından öğrenciler üniversitemizi tercih

ediyor. Ancak bununla yetinmiyoruz, hedefimiz ilk etapta bu sayıyı 2 katına çıkarmaktır.
Öğrenci sayısının ve ülkelerin artması üniversiteye gerçekten “evrensel” bir anlam verecektir.
Tüm çalışmalarımızda bunu biliyor ve bu uluslararasılaşma perspektifi ile hareket ediyoruz.
-Üniversitenizi vakıf üniversitelerden ayıran en temel özellik nedir?
Ankara Üniversitesi’nde 1244’ü profesör, 305’i doçent, 346′sı yardımcı doçent olmak
üzere toplam 1895 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bu sayı bir vakıf üniversitesinin
erişebileceğinden çok daha fazladır. Ayrıca öğrencilerimize yurtdışında bulunmaları için
çeşitli imkanlar ve programlar sunmaktayız.
- Üniversitenizde bulunan müzelerin işlevi nedir?
Üniversitemizin pek çok fakültesinde müzelerimiz bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ziraat Fakültesi Tarım Müzesi, Eczacılık Fakültesi İlaçMüzesi,
Jeoloji Müzesi ve Veteriner Anatomi Müzesi gibi müzelerimiz var. Tabi ki bunlar yeterli
değildir. Müzeler, hem kentlerin hem de üniversitelerin tarihlerini ortaya koyan önemli
yapılardır. Bunu sadece kent tarihiyle de sınırlandırmamak gerekir aslında, insanlık tarihinin
tanıklarıdır müzeler. Bir ülkede ne kadar çok müze varsa ve o müzeler ne kadar ilgiye
mazharsa, o ülke o kadar gelişmiştir. Bu yüzden müzelerin benim için çok özel bir yeri vardir.
Hemen hemen her fakültemizde müzeler için alan yaratmaya çalışıyoruz.
Aslında üniversitemizin Sosyal Tarihi ile ilgili bir müze açmayı düşünüyoruz. Yakın
zamanda onun da açılışını yapıp kamuoyu ile paylaşacağız.
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