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Havana Üniversitesi'nde

"Türk Tarihi ve Kültürü Kürsüsü"
T

ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti
arasında yapılan Kültürel, Bilimsel
ve Eğitim İşbirliği Anlaşması
çerçevesinde, Üniversitemiz ile
Havana Üniversitesi (UH) arasında
2009 yılında imzalanan bir anlaşmayla
Havana Üniversitesi Sanat ve
Edebiyat Fakültesi bünyesinde
kurulan “Türk Tarihi ve Kültürü
Kürsüsü” 2012-2013 Öğretim Yılı
Güz Dönemi’nde eğitime başlıyor.
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi(LAMER)
koordinatörlüğünde yürütülecek olan
projenin öğretim elemanı ihtiyacı da
Üniversitemiz tarafından sağlanacak;
altı aylık dönemlerle eğitim vermeye
gidecek öğretim elemanlarının
yolluk ve yevmiyeleri TİKA tarafından
karşılanacak.

Finansmanı, Türk İşbirliği ve
Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(TİKA) tarafından yapılmakta
olan projenin inşaat kısmı
tamamlandı. Bu çerçevede
Havana Üniversitesi Sanat
ve Edebiyat Fakültesi’nde
bir derslik, bir öğretim üyesi
odası ve bir kütüphane alanı
tamamıyla yenilendi. Yenilenen
bu bölümlerde kullanılacak olan
mobilyalar, ders ekipmanları,
kitaplık, masaüstü-dizüstü
bilgisayarlar, DVD – TV seti, klima,
yazıcı ve projektörlerin de TİKA’dan
sağlanacak finansmanla Türkiye
Cumhuriyeti Havana Büyükelçiliği
tarafından öğretim yılı öncesinde
alınması öngörülüyor.
LAMER ve Üniversitemiz
Rektörlüğü tarafından yaklaşık

üç yıldır sürdürülen çalışmalar
neticesinde yürütülen “Türk Tarihi ve
Kültürü Kürsüsü” projesinin açılışının
ise Türkiye Cumhuriyeti Havana
Büyükelçiliği’nin 30 Ağustos 2012
tarihinde Zafer Bayramı dolayısıyla
düzenleyeceği Zafer Haftası etkinlikleri
çerçevesinde yapılması planlanıyor.

Su Yönetimi Enstitüsü'nden
Uluslararası İşbirliği
Ü

niversitemiz Su Yönetimi
Enstitüsü Gölbaşı Özel Çevre
Koruma Bölgesi’nde tarımsal su
yönetimi konusunda pilot bir proje
başlattı.
Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan ile İngiltere İş, Yenilik ve
Yetenekler Bakanı Dr. Vince Cable
arasında 26 Eylül 2011 tarihinde
Ankara’da “Türkiye – İngiltere
Bilgi Ortaklığı” imzalanmasının
ardından Üniversitemiz Su Yönetimi
Enstitüsü, Türkiye’den Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, İngiltere’den
ise Imperial College (London) ve
Newcastle University ile ortak olarak
tarım sektörünü konu alan bir pilot
proje sundu. Gölbaşı Özel Çevre
Koruma Bölgesi’ni kapsayan proje
önerisi British Council tarafından
desteklenmeye layık görüldü.
Proje kapsamında Gölbaşı Özel
Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde
faaliyet gösteren tarımsal işletmeler
belirlenecek; sulu tarım yapılan
yerlerde ve hayvancılık tesislerinde
kullanılan su kaynaklarından örnekler
alınacak. Su örnekleri, sulama
suyu ve hayvanların içme suyu
standartlarına uygunluğu bakımından

değerlendirilecek. Gölbaşı bölgesinde
toprağın doğal yapısından kaynaklanan
bor kirliliği söz konusu olduğundan,
örnekleme yapılan kuyu sularında bor
miktarları tespit edilerek bitki türüne
göre sulama suyunda ve hayvanların
içme suyunda olması gereken sınır
değerlerle karşılaştırma yapılacak.
Ayrıca, kullanılabilir su miktarı ve su
kalitesi yönünden sorunlar yaşanan
bölgede tarımsal işletmelerde
kullanılan yıllık su miktarı hesaplanacak
ve su tasarrufu amacıyla gerekli
önlemler belirlenecek. Bu proje
kapsamında bölgede sulu tarım yapan
çiftçilere eğitim verilecek ve proje
sonuçlarının paylaşılması amacıyla bir
çalıştay düzenlenecek. Ayrıca, Türkiye
ve İngiltere ekipleri arasında karşılıklı

ziyaretler gerçekleştirilecek. Projenin,
gelecekte Türkiye ve İngiltere’deki
üniversiteler arasında yeni işbirliği
olanakları yaratması bekleniyor.
Projeye arazi çalışmaları ile
başlandığını belirten Türkiye Ekip
Lideri Yrd. Doç. Dr. Gökşen Çapar ,
elde edilen sonuçlara göre projenin
ikinci dilimi için başvuru yapılacağını
söyledi. Ekipte yer alan diğer bilim
insanları ise şöyle; Türkiye’den; Prof.
Dr. Süleyman Kodal,Prof. Dr. Mehmet
Çelik, Uzm. Dr. Şebnem Arslan, Araş.
Gör. Cenk Akşit, Prof. Dr. Ülkü Yetiş,
Prof. Dr. Levent Yılmaz, Erdoğan
Atabek, Orhan Gönenç, İngiltere’den;
Prof. Dr. Kang Li, Dr. John Gowing ve
Dr. Mike Palmer.

