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TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Muhammed 
Gürkan Gür, A-1 seviyesinde Rusça Olimpiyatları birincisi oldu. 
Olimpiyatlara Türkiye genelindeki 28 ilden üç bini aşkın kişi katıldı.

Rusça Olimpiyatları’nın 
birincisi TOBB ETÜ’den 

T
OBB ETÜ öğrencileri Türkiye'deki 

çift dilli çocuklara ve Rusça öğre-

nenlere yönelik düzenlenen ‘Rusça 

Olimpiyatları’nda önemli bir başarıya imza 

attı. Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Mu-

hammed Gürkan Gür,  A-1 seviyesinde 

Ankara birincisi olarak katıldığı final yarış-

masında Türkiye genelinden rakiplerini de 

geride bırakarak, A-1 seviyesinde Rusça 

Olimpiyatları birincisi oldu. TOBB ETÜ’de 

Rusça öğrenen Gür, bu başarısıyla Rusya’da 

ücretsiz eğitim ve burs alma hakkı kazandı. 

‘Rusça Olimpiyatları’na TOBB ETÜ’den 

üç öğrenci daha katıldı. Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi İrem Selin Tavazar 

A-2 düzeyinde Ankara ikincisi unvanıyla 

katıldığı finalde, konuşma kategorisinde 

birinci ve yarışma genelinde dördüncü 

oldu.  Uluslararası Girişimcilik Bölümü 4. 

Sınıf Öğrencisi Ebrar Kapdan A-2 düzeyin-

de Ankara ikincisi olduktan sonra finalde 

yarışırken; Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf 

öğrencisi Cenk Göktürk ise B-2 düzeyinde 

Ankara ikincisi olma başarısını gösterdi. 

Üç binden fazla kişi katıldı

Rus Dünyası Vakfı’nın desteği ile Slav 

Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği 

TOBB ETÜ öğrencisinin tasarladığı implant, Teknofest’te ikincilik kazandı

tarafından gerçekleştirilen Rusça Olimpiyat-

ları’na Türkiye genelindeki 28 ilden üç bini 

aşkın kişi katıldı ve bunların arasında 100’ü 

finale kaldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen 

yarışmada, katılımcıları üniversitelerin Rus 

dili bölüm başkanları değerlendirdi. 

Rusça öğrenen lise, kolej ve üniver-

site öğrencileri dil bilgisi, okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma olmak üzere beş bö-

lümden oluşan yeterlilik testinden geçti. 

Finalistler, Rusça bilgilerini dil ve edebiyat 

kategorisinde ayrı ayrı gösterdi. Genç ka-

tılımcılar Rusça düzeyini belirlemek için 

sözlü bir mülakattan geçirildi ve bu yıl 200. 

doğum yılı kutlanan Rus ozan Puşkin'in 

şiirlerini okudu.

Halkların Rusya Dostluk Üniversitesi 

(RUDN) olimpiyatları düzenlemede aktif 

rol, Rusya Federasyonu Başkanlığına bağlı 

Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi (RANEPA) 

temsilcileri de olimpiyat finallerinde yer 

aldı. Rossotrudniçestvo Temsilciliği ana 

ödülü olarak Türkiye geneli Rusça Olimpi-

yatı'nda ilk sırada yer alanlara, Rusya Fe-

derasyonu hükümetinin burs programı 

çerçevesinde Rus üniversitelerinde eğitim 

imkanı verileceği kaydedildi. 

TOBB ETÜ’de Rusça Uluslararası Giri-

şimcilik Bölümü’nün ana programlarında 

biri olarak bölüm öğrencilerine öğretiliyor. 

Rusça ayrıca; TOBB ETÜ’de zorunlu ikinci 

yabancı dil olarak (Öğrencilerin seçebildi-

ği 8 dil arasından biri) isteyen tüm öğren-

cilere öğretiliyor.

TOBB ETÜ Makine Mühendisliği lisans 

öğrencisi Ömer Faruk Tüfekçi, önce 

TÜBİTAK’ın üniversiteler arası proje yarışma-

sına sağlık kategorisinden katılarak bölge 

birincisi oldu ve sonrasında Teknofest kap-

samında gerçekleştirilen Türkiye finallerin-

de de ikinci oldu.

Biyomekanik alanında çalışan öğrenci, 

vücudumuzda bulunan uzun kemik kırık-

larının cerrahi operasyonlarını kolaylaştıra-

cak yeni bir implant tasarladı. Uzun kemik 

kırıklarının ameliyatlarında, intramedüler 

çivilerin medüler kanal içerisine sabitlen-

mesi için vücut dışarısından farklı açılarda 

vidalar gönderiliyor. Bu vidalar hasta konfo-

runu, tedavi sürecini, cerrahi operasyonları 

hem hasta hem doktor açısından olumsuz 

etkiliyor. Bu projede ise distal kilitleme için 

vücut dışarısından hiçbir materyal kullanıl-

mıyor, çivi içerisindeki mekanizmayla me-

düler kanaldan kilitleme gerçekleştiriliyor.

160 farklı üniversiteden

bin 640 proje başvurusu 

Bu yıl yedincisi düzenlenen TÜBİTAK ya-

rışmasında öğrenciler yedi farklı kategoride 

projeler hazırladı. 160 farklı üniversiteden 

toplam bin 640 proje başvurusu yapılan 

yarışmada ön inceleme ve jüri değerlen-

dirmeleri sonucunda 613 proje bölge ya-

rışmalarına davet edildi. 

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bölge 

sergilerinin ardından birincilik derecesi alan 

112 projenin final sergisi Teknofest kapsa-

mında 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. Final değerlendirmelerinin 

sonucunda 40 proje ödüle layık görüldü. 

Tüfekçi’nin projesi de ikinciliği kazandı.

Final yarışmalarının gerçekleştiği Tek-

nofest’te havacılıktan otomotive, yapay 

zekadan simülasyon sistemlerine, su altı 

araçlarından otonom araçlara uzanan ge-

niş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı 

kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına 

Türkiye'nin 81 ilinden, 122 farklı ülkeden 

toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı 

ve iki binden fazla takım 50 bin yarışmacı 

finalist olmaya hak kazandı.
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TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 10’uncu kuruluş yılını kutladı. 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, TOBB ETÜ 
Hukuk Fakültesi’nde uygulanan müfredatı diğer hukuk 
fakültelerinden farklılaştırdıklarını söyledi.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 
10. yılını kutladı

T
OBB ETÜ Hukuk Fakültesi, 10’uncu 

kuruluş yılını düzenlenen törenle 

kutladı. Törende konuşan Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, 

2009-2010 eğitim öğretim yılında 33 öğ-

rencinin fakültelerine kaydını yaptırdığını, 

bunlardan sekizinin hazırlığı atladığını ve 

dört çift ana dal öğrencisi de eklenerek 12 

öğrenci ile derslerin başladığını bildirdi. 10 

yıl sonra, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

ise fakülteye 110 öğrencinin kaydını yaptır-

dığını ifade eden Prof. Dr. Kırca, toplam 480 

öğrencileri ve 359 mezunları bulunduğunu 

kaydetti. Kısa zaman zarfında Türkiye’deki 

kurumsallaşmış hukuk fakülteleri içinde 

yerlerini aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Kırca 

“Bunu hep birlikte, gönülle, sevgiyle, iyi bir 

eğitim verebilme isteğiyle başardık. İyi bir 

hukukçunun yetişmesi için öğrencilerinizle 

yakın temasınız olması önemli. 500-600 

kişiye ders anlatıldığında, bu yakın teması 

sağlamak mümkün değil. Öğrencinize ödev 

vererek, gelişim ve bilgi durumunun hangi 

aşamada olduğunu takip ederek ilerleme-

lisiniz. Bunun için biz, az sayıda öğrenci ile 

başlamıştık, öyle de devam ediyoruz” dedi.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nde uygula-

nan müfredatı diğer hukuk fakültelerinden 

farklılaştırdıklarını anlatan Prof. Dr. Kırca; 

zorunlu derslerin yanı sıra günümüzün şart-

larına ve öğrencilerin ilgisine göre çok sa-

yıda seçmeli ders verilmesi, son sınıfta Hu-

kuk Metodolojisi dersi okutulması, Borçlar 

Hukuku derslerinin artırılarak iki yerine üç 

dönem verilmesi, uluslararası hukuk, kamu 

hukuku ve ekonomi hukuku alanlarında 

modüler seçmeli dersler oluşturulması ile 

Ç in’in Şensi (Shanzhou) Bölge-

si’nde 1896 yılında kurulan Xi’an 

Jiaotong Üniversitesi (XJTU) ile 

TOBB ETÜ; akademik ve bilimsel 

alanlarda işbirliği yapmak için ilk adı-

mı attı. XJTU Ulusal Çok Fazlı Akış ve 

Güç Mühendisliği Laboratuarı’nda 

(State Key Laboratory of Multiphase 

Flow in Power Engineering) iki fazla 

akımlar ve kuvvet santralleri alanla-

rında görev yapan iki akademisyen 

TOBB ETÜ’yü ziyaret etti. 

XJTU’dan Prof. Dr. Hui Jin ve Prof. 

Dr. Maochang Liu, TOBB ETÜ Mü-

hendislik Fakültesi’nde ilgili alan-

larda çalışan öğretim üyeleri ile bir 

araya geldi. Xi’an Jiaotong Üniver-

sitesi Ulusal Çok Fazlı Akış ve Güç 

Mühendisliği Laboratuarı hakkında 

sunum yapan iki akademisyen, mes-

lektaşlarının sorularını cevaplandırdı. 

İlgili akademisyenler de kendi pro-

jeleri hakkında kısa bilgiler verdi. Zi-

yaretlerinde iki akademisyene TOBB 

ETÜ’yle ilgili bir sunum yapılırken; 

TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’ndeki 

laboratuarlar da gezdirildi. 

Xi ’an Jiaotong Üniversitesi, 

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü öğ-

retim üyelerinden Prof. Dr. Sadık 

Kakaç’a geçen Mayıs ayında ‘Şeref 

Profesörlüğü’ unvanı vermişti. Bu 

tören sırasında XJTU Ulusal Çok 

Fazlı Akış ve Güç Mühendisliği La-

boratuarı Direktörü Prof. Dr. Liejin 

Guo, Prof. Dr. Kakaç’a TOBB ETÜ ile 

akademik ve bilimsel alanda işbirliği 

yapmak istediklerini söyledi. Talebin 

iletildiği TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. 

Güven Sak, XJTU’ya gerekli davet-

lerin yapılması için talimat verdi. 

XJTU’dan iki akademisyenin ziyareti 

bu çerçevede gerçekleşti. Prof. Liejin 

Guo, tanınmış bilim adamları Prof. 

Xuejun Chen ve Prof. Sadık Kakaç’ın 

müşterek doktora öğrencisi. 

derslerin yüzde 30’unun İngilizce verilmesi-

nin ilk akla gelenler olduğunu bildirdi. Prof. 

Dr. Kırca Hukuk Fakültesi’nin kurulması ve 

gelişmesindeki desteklerinden dolayı Mü-

tevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

tüm öğretim üyelerine teşekkür etti. 

Birincilere plaket verildi

TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı Pof. Dr. 

Yusuf Sarınay ise toplum ve devlet haya-

tı için hukukun vazgeçilmez olduğunu 

kaydederek “Ben tarihçiyim. Hukukçu da 

tarihçi de çoğu zaman; bir olayın olduğu 

yer ve zamanda değildir. Bu iki meslek 

grubu da, sonradan yapacağı araştırma 

ve delillendirme ile gerçekliğe ulaşma-

ya çalışır. Ancak tarihçiler olaylara ilişkin 

bir hüküm vermek durumunda değilken, 

hukukçu ortaya bir hüküm koyup, sonuç 

yaratmak durumundadır. İşte bunun için, 

tüm hukuk fakültesi öğrencilerimizin mes-

lek yaşantılarında, ömür boyu objektif ve 

başarılı kararlara imza atmalarını dilerim” 

diye konuştu. Prof. Dr. Sarınay, Hukuk Fa-

kültesi’nin kurulması ve gelişmesinde tüm 

emeği bulunanlara da teşekkür etti. 

Programın “10 Yılda TOBB ETÜ Hukuk” 

bölümünde Prof. Dr. Özlem Söğütlü Eriş-

gin ile Doç. Dr. Ozan Ergül de görüşlerini 

dile getirdi. Tören, aynı zamanda 2019-

2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı olduğu 

için Doç. Dr. Fatma Tülay Karakaş “Evlilik 

Sonrası Nafaka Yükümlülüğü - Süresiz Na-

faka” konulu açılış dersini verdi. Fakülte 

birincilerine plaket takdiminin ardından, 

hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik 

oryantasyon çalışması da gerçekleştirildi. 

Xi’an Jiaotong 
Üniversitesi 
ile işbirliği için 
ilk adım 


