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(TÜBA) giriflimiyle bir araya
gelen “Ulusal Aç›k Ders
Malzemeleri Konsorsiyumu”nun
hayata geçmesi yolunda ilk
önemli ad›m, konsorsiyum
protokolünün imzalanmas› ve
yönetim kurulunun
belirlenmesiyle at›ld›.
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ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee
OOkkuuttuullaann  DDeerrsslleerree
BBiirr  TT››kkllaa  UUllaaflfl››llaaccaakk

Beypazar› Meslek Yüksekokulu
Turizm Rehberli¤i birinci ve ikinci
s›n›f ö¤rencileri, Do¤u Karadeniz,
Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgelerini kapsayan
Do¤u turlar›n› tamamlad›.
Gelecekte ülkemizi tan›tacak olan
rehber adaylar› bu turla,
ülkemizin do¤udaki tarihi
zenginliklerini, do¤al güzelliklerini
zorunlu staj gezisi kapsam›nda
görerek deneyim kazand›lar. • 3’TE

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn
RReehhbbeerr  AAddaayyllaarr››
DDoo¤¤uuddaa

Üniversitemiz
Eczac›l›k
Fakültesi’nden
2004 y›l›nda
mezun olan ve flu
anda da Sa¤l›k
Bilimleri
Enstitüsü’nün
Eczac›l›k ‹flletmecili¤i Bölümü’nde
yüksek lisans yapan Mehmet Akif
Özyürek, K›z›lay’a yapt›¤› 35
ünite kan ba¤›fl› nedeniyle alt›n
madalyayla ödüllendirildi. • 8’DE

Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabanc› Dil Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi TÖMER,
Yunanistan’da ilki geçen y›l
gerçekleflen Türkçe s›navlar›n› bu
y›l da devam ettiriyor. 9-10 ve
16-17 Haziran 2007 tarihlerinde
yap›lan s›navlara Yunanistan’›n
çeflitli bölgelerinden 198 kifli
kat›ld›. • 8’DE

YYuunnaanniissttaann’’ddaa,,
TTÖÖMMEERR SSeerrttiiffiikkaass››nnaa
‹‹llggii  GGiiddeerreekk  AArrtt››yyoorr

Ankara Üniversitesi taraf›ndan
Türk Patent Enstitüsü’ne yap›lan
“F‹SAUM Fikri ve S›nai Haklar
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
fiekil” ibareli tescil baflvurusunun
sonuçlanmas›yla, Ankara
Üniversitesi Fikri ve S›nai Haklar
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
F‹SAUM ad› ve amblemi,
Markalar›n Korunmas› Hakk›nda
556 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 02/06/2006
tarihinden itibaren 10 y›l süreyle
tescil edildi. 

FF‹‹SSAAUUMM  AAdd››
TTeesscciilllleennddii

FFaakküüllttee  vvee  YYüükksseekkookkuullllaarr››mm››zz››nn
MMeezzuunniiyyeett  TTöörreennlleerrii

ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
ile Ev Ekonomisi
Yüksekokulu’nda ailelerin de
kat›l›m›yla törenler
düzenlendi. Törenlerde ilk
göze çarpan, ilk derecelerin
ço¤unu, geçen y›llarda oldu¤u
gibi yine k›z ö¤rencilerin
paylaflmas› oldu.

Üniversitemizde 2006-2007
Akademik Y›l›’n›n sona

ermesiyle birlikte, Fakülte
ve Yüksekokullar›m›zda

her y›l geleneksel olarak
yap›lan diploma törenleri de

gerçeklefltirilmeye bafllad›.
Haziran ay›nda ilk olarak

E¤itim Bilimleri Fakültesi, Dil • 6, 7, 8’DE

YYüükksseekk  LLiissaannss  ÖÖ¤¤rreenncciimmiizzee
KK››zz››llaayy’’ddaann  AAlltt››nn
MMaaddaallyyaa



ünihaber

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜ-
BA) giriflimiyle bir araya gelen “Ulusal
Aç›k Ders Malzemeleri Konsorsiyu-
mu”nun hayata geçmesi yolunda ilk önem-
li ad›m, konsorsiyum protokolünün imza-
lanmas› ve yönetim kurulunun belirlenme-
siyle at›ld›.

Projeyle, üniversite e¤itiminde kalite-
nin yükseltilmesi, herkesin her yerden, üye
üniversitelerin derslerine ulaflabilmesi,
kaynak say›s›nda art›fl sa¤lanmas› ve payla-
fl›ma aç›k, genifl tabanl› bir e¤itim zemini-
nin oluflturulmas› amaçlan›yor. Projenin
hayat boyu ö¤renmeye destek olaca¤›, üni-
versite seçimi yapacak ö¤rencilere yol gös-
terebilece¤i ve ö¤retim üyeleri aras›nda bil-
gi al›flverifline katk› sa¤layaca¤› belirtili-
yor.

Konsorsiyumun ilk genel kurul toplan-
t›s›nda, imzalanan protokol uyar›nca yöne-
tim kurulunun yedi üyesi belirlendi. Kurul
Baflkanl›¤›na YÖK Üyesi Prof. Dr. Ali Ek-
rem Özkul seçildi. Yönetim Kurulu’nun di-
¤er üyeleri ise ODTÜ’den Doç. Dr. Kürflat
Ça¤›ltay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yaz›c›, An-
kara Üniversitesi’nden, Kütüphane ve Do-
kümantasyon Daire Baflkan› Doç. Dr. Do-
¤an At›lgan, Aç›kö¤retim Fakültesi Deka-
n› Prof. Dr. Nazmi Ulutak, Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet
Arslan ve Ege Üniversitesi’nden Dr. Mus-
tafa Murat ‹nceo¤lu oldu. 
Konsorsiyuma Üye Üniversiteler- Kon-
sorsiyuma 47 üniversite üye oldu. Bunlar;
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Adnan
Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversi-
tesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversi-
tesi, At›l›m Üniversitesi, Bal›kesir Üniver-
sitesi, Baflkent Üniversitesi, Bo¤aziçi Üni-
versitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanka-
ya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi, Dumlup›nar Üniversite-
si, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
Fatih Üniversitesi, F›rat Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gazi-
osmanpafla Üniversitesi, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversite-
si, Harran Üniversitesi, ‹nönü Üniversitesi,
‹stanbul Ticaret Üniversitesi, ‹stanbul Üni-

versitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahra-
manmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mu¤la
Üniversitesi, Mustafa Kemal Pafla Üniver-
sitesi, Ni¤de Üniversitesi, Orta Do¤u Tek-
nik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi, Sabanc› Üniversi-
tesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tür-
kiye Bilimler Akademisi, YÖK, Yeditepe
Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Kür-
flat Ça¤›ltay, ulusal konsorsiyuma kat›labil-
mek için her üniversiteden en az 10 ders
katk› yapmas›n› istediklerini, flu an ulafl›lan
üye say›s›n›n yar›s›n›n bile 10 ders açabil-
mesi durumunda, toplam ders say›s›n›n bir
anda 250 olaca¤›n› vurgulad›. Projenin
sonbaharda hayata geçmesini hedefledikle-
rini belirten Ça¤›ltay, ulusal konsorsiyu-
mun, k›sa vadeli hedeflerinden birinin de
uluslararas› konsorsiyuma üye olmak oldu-
¤unu sözlerine ekledi.

ÜÜnniivveerrssiitteelleerrddee  OOkkuuttuullaann  DDeerrsslleerree  BBiirr  TT››kkllaa  UUllaaflfl››llaabbiilleecceekk

MMeesslleekkii  EE¤¤iittiimmddee  OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  iillee  YYüükksseekköö¤¤rreettiimm  KKuurruummllaarr››  AArraass››nnddaa  EEflflggüüddüümmee  GGüüzzeell  BBiirr  ÖÖrrnneekk

AAddaalleett  MMYYOO,,  AAnnkkaarraa  AAddaalleett  MMeesslleekk  LLiisseessii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnee  TTaann››tt››lldd››

SSaa¤¤ll››kk  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii’’nnddee
TTaann››flflmmaa  TTooppllaanntt››ss››

Üniversitemizin mesleki ö¤retim veren
köklü akademik birimlerinden Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet
Meslek Yüksekokulu, mesleki ö¤retimde
ortaö¤retim ile yüksekö¤retim kurumlar›
aras›nda diyalog, iflbirli¤i ve eflgüdüm
sa¤lanmas› gerçe¤inin bilincinde olarak
daha önceden kararlaflt›r›ld›¤› üzere 6
Haziran 2007 tarihinde MEB Ankara
Adalet Meslek Lisesi’ne bir ziyaret
gerçeklefltirdi. Ziyarette Yüksekokul

Müdür Yard›mc›s› Dr. Hakan Furtun ve
Yüksekokul Sekreteri Yemliha Uçar,
Adalet Meslek Lisesi ö¤rencilerine
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu’nu tan›tt›. Bu
tan›t›m s›ras›nda, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve Adalet Meslek
Yüksekokulu’nun misyonu,
tarihçesi, hedefleri, fiziki
imkanlar› ile yüksekö¤retime

dair temel kavramlar ile yüksekö¤retimin
amaçlar› konusunda ö¤renciler
bilgilendirildi. Bu tan›t›m ziyaretlerinin
gelecek y›llarda da sürdürülmesi, iki
kurum yetkilileri aras›nda kararlaflt›r›ld›.
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Üniversitemizde Sa¤l›k E¤itim Fakültesi ad›n›n Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi olarak de¤ifltirilmesi ve Ankara
Cebeci Sa¤l›k Yüksekokulu bünyesindeki Ebelik ve
Hemflirelik Bölümlerinin Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’ne
aktar›lmas› nedeniyle, ö¤retim elemanlar› ile idari
personelin tan›flmas› amac›yla 28 May›s 2007 tarihinde
bir toplant› düzenlendi.

Fakülte Dekan› Prof. Dr. Fulya Tekflen toplant›da
yapt›¤› konuflmada, yeni yap›lanman›n, Fakültenin tüm
çal›flanlar›n› motive edece¤ine inand›¤›n›, birlik,
beraberlik içinde ve sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›nda
e¤itim ve ö¤renimin sürdürülece¤ini dile getirdi.



ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn  RReehhbbeerr  AAddaayyllaarr››  DDoo¤¤uu’’ddaa

ünihaber

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn  RReehhbbeerr  AAddaayyllaarr››  DDoo¤¤uu’’ddaa

Beypazar› Meslek Yüksekokulu Turizm
Rehberli¤i birinci ve ikinci s›n›f ö¤rencileri,
Do¤u turlar›n› Ö¤retim Görevlileri Azade
Özlem Do¤ano¤lu ve Nihat Demirtafl’›n da-
n›flmanl›¤›nda tamamlad›. Tur, Do¤u Kara-
deniz, Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anado-
lu bölgelerini kaps›yor. Gelecekte ülkemizi
tan›tacak olan rehber adaylar›, ülkemizin
do¤udaki tarihi zenginliklerini, do¤al güzel-
liklerini zorunlu staj gezisi kapsam›nda gö-
rerek deneyim kazand›lar.

Staj turu Çorum/Hattufla-Alacahöyük’ten
bafllad›. Do¤u Karadeniz kapsam›nda Sam-
sun, Giresun, Ordu ve Trabzon gezildi. Tari-
hin do¤ayla kucaklaflt›¤› bu bölgemizde en
çok ilgi çeken yerlerden biri Sümela Manas-
t›r› oldu. 

Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu tur
kapsam›nda flehitlikler, müzeler ve kiliseler
ziyaret edildi. Van’da düzenlenen tekne turu
ile Akdamar Adas›na gidilip, Akdamar Kili-
sesi ziyaret edildi. ‹htiflam› ile göz kamaflt›-
ran ‹shak Pafla Saray› gezildi. Yak›n tarihi-
mize ›fl›k tutan I¤d›r’daki Soyk›r›m An›t
Müzesi en önemli ziyaret noktalar›ndan bi-
riydi. Güneydo¤u etab›nda ise; turizm için

çok önemli olan fakat gelecekte Il›su Baraj›
alt›nda kalma tehlikesiyle yüz-yüze olan Ha-
sankeyf, bunun yan› s›ra Atatürk Baraj›,
fianl›urfa, Mardin, hala s›rr›n› koruyan
Nemrut Da¤›, ihtiflaml› surlar›yla Diyarba-
k›r, mozaikleri ile ünlü Gaziantep Müzesi,
ilk defa 'Hristiyan' ismi kullan›lan St. Pierre
kilisesini de içinde bar›nd›ran Antakya ziya-
ret edildi. Diyarbak›r’da Dicle Üniversite-
sinde görev yapan ve Süryanilik, Güneydo-
¤u Alevileri, Yezidiler ve Güneydo¤u'da
dövme sanat›n›n tarihi ile ilgili çal›flmalar›
olan Doç. Dr. Ahmet Tafl¤›n bilgisiyle ö¤-
rencileri ayd›nlatt›.

Turizm Rehberli¤i Bölümü
ö¤rencilerinin, profesyonel anlamda

kokart sahibi olabilmeleri için Turizm
Rehberli¤i Bölümü’nden mezun olmalar›,
36 günlük Anadolu turunu tamamlamalar›

ve KPDS s›nav›ndan da en az 70 puan
almalar› gerekiyor. Türkiye ekonomisinde
lokomotif sektör olan turizm sektörüne,
Ankara Üniversitesi Beypazar› Meslek

Yüksekokulu her y›l ortalama 30 ö¤renci
mezun veriyor. Bu ö¤rencilerin büyük

ço¤unlu¤u rehberlik yap›yorlar.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahip-
li¤i yapm›fl olan bu üç bölgemiz do¤as›yla,
güzelli¤iyle, s›cakkanl› insanlar›yla rehber
adaylar›n› büyüledi. Yorucu ama bir o kadar
da güzel bu 13 günlük e¤itim turu, Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma
Hamam›, Augustus Tap›na¤› ve An›tkabir
gezisiyle son buldu.
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Ankara Üniversitesi Rasathanesi,
A¤ustos ay›nda 12 yafl ve üzerindeki
herkesin kat›labilece¤i popüler ve e¤itsel
içerikli Astronomi Yaz Okulu
düzenleyecek. Çocuklar›n ve gençlerin
bilime olan ilgisini çekmeyi, bilimsel
çal›flmalar›n yap›ld›¤› bir ortam içinde
bilimsel düflünceyi art›rmay›, temel
astronomi kavramlar›n› ö¤retmeyi, ortak
bir çal›flma ve yard›mlaflma ortam›
sunmay›, gökyüzünü ve gökcisimlerini
tan›tarak, teleskoplarla gözlem yapmay›
ö¤retmeyi amaçlayan Yaz Okulu’nun ilk
dönemi 6-10 A¤ustos 2007 tarihleri
aras›nda, ikinci dönemi 13-17 A¤ustos
2007’de gerçeklefltirilecek; dersler 15:00-
24:00 saatleri aras›nda yap›lacak.

“Günefl Sistemi ve Gezegeni Olan
Di¤er Y›ld›zlar”, “Y›ld›zlar›n Yaflam

Öyküleri”, “Evrende Neler Var?”,
“Dünyaya Potansiyel Çarpma Tehlikesi
Olan Gökcisimleri” bafll›kl› dersler
gündüz saatlerinde ifllenecek konulardan
baz›lar›n› oluflturuyor.  Yaz Okulu’nda
ayr›ca, Astronomi içerikli belgesel filmler
gösterilecek ve yar›flmalar da
düzenlenecek. Akflam programlar›nda ise
15, 30 cm’lik iki teleskop ve bünyesine
yeni katt›¤› 40 cm çapl› otomatik
teleskopla gözlem yapma teknikleri
ö¤retilecek.

Yaz okulu kay›tlar› ve detayl› bilgi:
http://rasathane.ankara.edu.tr/yazokulu
Yrd. Doç. Dr. Kutluay Yüce,

kyuce@astro1.science.ankara.edu.tr,
2126720/1196

Ö¤r.Gör. Yahya Demircan,
demircan@ankara.edu.tr, 2126720/1352

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RRaassaatthhaanneessii’’nnddeenn,,  AAssttrroonnoommii  YYaazz  OOkkuulluu



GGeebbeellii¤¤ee  BBaa¤¤ll››  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr››nn
ÖÖnncceeddeenn  BBeelliirrlleennmmeessiinnddee  YYeennii  BBiirr
YYöönntteemm  ÜÜzzeerriinnddee  ÇÇaall››flfl››yyoorrllaarr
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T›p Fakültesi T›bbi Genetik Anabilim Dal›nda gerçeklefltirilmekte-
dir. 

Çal›flma kapsam›ndaki 1000 gebe kad›ndan 11-14, 16-18 ve
28. haftalarda olmak üzere üç kez periferik kan örne¤i al›n›p bu ör-
neklerden plazmalar› ayr›ld›ktan sonra ikifler kez DNA izolasyonu
yap›lacakt›r. SRY ve  b-globin lokuslar› her üç dönemde, amyloid
ve GAPDH lokuslar› ilk iki dönemde, ADA lokusu ise sadece ikin-
ci dönemde al›nan örneklerde çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca, amniyosentez
yap›lmas› beklenen 100 gebede tüm lokuslar, Rh uyuflmazl›¤› göz-
lenmesi beklenen 150 gebede ise RhD lokusu ilk iki dönemde ça-
l›fl›lacakt›r. 

Maternal dolafl›mda bulunan hücre d›fl› fetal DNA’n›n büyük
ço¤unlukta plasetal trofoblastlar oldu¤u dikkate al›n›rsa fetal DNA
tespitinin gebelik komplikasyonlar› aç›s›ndan ne kadar önemli ola-
bilece¤i apaç›k görülmektedir. Hücre d›fl› fetal DNA ile ilgili lite-
ratürde bulunan çal›flmalar›n büyük bir k›sm›nda gebelik kompli-
kasyonlar› ile iliflkisi araflt›r›lmaktad›r. Preeklampsi, eklampsi, int-
rauterin geliflme gerili¤i, erken membran rüptürü – do¤um, intra-
uterin gebelik kay›plar› gestasyonel diabet ve hatta hiperemezis
gravidarum gibi erken veya geç gebelik komplikasyonlar›n›n genel

T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› ö¤-
retim üyesi Prof. Dr. Acar Koç, projenin amaçlar› ve uygulad›k-
lar› yöntemler hakk›nda flunlar› söyledi:

“Projenin amac›, hücre d›fl› serbest fetal DNA’n›n maternal
plazmadaki miktar›n›n tayin edilmesi ve prenatal tan› üzerine
muhtemel olumlu etkilerinin ve baz› gebelik komplikasyonlar› ara-
s›ndaki iliflkinin de¤erlendirmesidir. Bu ana amaçlar›n ötesinde Rh
uygunsuzlu¤u olan gebelerde, gebelik takibini yak›ndan ilgilendi-
ren bir durum olan fetal kan grubunun hücre d›fl› serbest fetal DNA
tayini ile belirlenmesi ve gebelik takiplerinin buna göre flekillendi-
rilmesi bu proje ile hedeflenmifltir. 

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal› Perinatoloji poliklini¤ine baflvuran tüm gebe-
ler bilgilendirilmifl onaylar›n›n al›nmas›n› takiben proje kapsam›n-
daki çal›flmaya dahil edilmektedir. Çal›flmaya kat›lan tüm gebeler
rutin poliklinik takiplerine ek olarak her kontrolde hücre d›fl› ser-
best fetal DNA izolasyonu için kan vermektedir. Bu kanlar iki de-
fa 5000/dk devirde çevrildikten sonra plazmalar elde edilmekte ve
-80°C da DNA izolasyonu yap›laca¤› zamana kadar saklanmakta-
d›r. DNA izolasyonu ve DNA kantitasyonlar› Ankara Üniversitesi

BAP Komisyonu Üyeleri Eczac›l›k Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Melih Altan ile Ziraat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayd›n Günefl’in editörlü¤ünde
haz›rlanan bu bölümde, BAP’›n destekledi¤i projelerini yay›mlatmak isteyen ö¤retim üyelerimizin, Prof. Dr. Altan ve Prof. Dr. Günefl ile temasa geçmesi

gerekiyor. Prof. Dr. Altan: 212 68 05/2222 maltan@pharmacy.ankara.edu.tr • Prof. Dr. Günefl: 596 13 32 agunes@agri.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal› ve T›bbi Genetik Anabilim Dal› Ö¤retim Üyeleri

Hamile olmak, ço¤u kad›n için büyük bir
mutluluk kayna¤›. Ancak, anne adaylar›
için yaflamlar›n›n en özel anlar›n›
oluflturan bu dönem bazen de
istenmeyen flekilde
sonuçlanabiliyor. Gebeli¤e ba¤l›
komplikasyonlar sonucunda
pekçok anne aday› ve fetus,
hayatlar›n› kaybedebiliyor veya
sakat kalabiliyor. Günümüzde
tüm dünyada, gebeli¤e ba¤l› anne
ölümlerinin bafl›nda, gebelik
hipertansiyonu ve bunun yaratt›¤›
komplikasyonlar geliyor. Bu hastal›¤›n
önceden belirlenmesi ve önlem al›nmas› çok
önemli olmas›na ra¤men bugünkü teknolojide
bu çok k›s›tl› olabiliyor. Fetustan anneye geçen
hücre parçac›klar›n›, anneden al›nan kanda
saptamak, bu alandaki büyük baflar›lardan biri
olarak kabul ediliyor. ‹flte bu çal›flmada da
anne kan›ndaki serbest fetal DNA araflt›rmas›
yap›larak hastal›klar›n önceden belirlenmesi ve
buna göre önlem ve izleme yap›lmas› mümkün
olabiliyor. Projede elde edilen ilk sonuçlara

göre, gebelik komplikasyonlar›n›n ço¤unda,
anne kan›ndaki fetal DNA hastal›k ortaya

ç›kmadan çok önce saptanabiliyor.
Böylece, bu tür gebeler daha yak›n

izlem ve tedavi ile hastal›¤›n kötü
sonuçlar›ndan korunabiliyorlar.
Öte yandan, ayn› yöntemle Rh
uyuflmazl›¤› olan gebelerde,
daha gebeli¤in çok erken

dönemlerinde anne karn›ndaki
bebe¤in kan grubu saptanabiliyor.

Ankara Üniversitesi Bilimsel
Araflt›rma Projeleri Müdürlü¤ü’nün

(BAP) destekledi¤i bu proje kapsam›nda T›p
Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ve
T›bbi Genetik Anabilim Dallar› çal›fl›yor. Prof.
Dr. Acar Koç’un yöneticili¤inde, Prof. Dr.
Feride Söylemez, Prof. Dr. Gülay Kurtay, Prof.
Dr. Lügen Cengiz, Prof. Dr. Ajlan Tükün, Doç.
Dr. Hatice Ilg›n Ruhi, Doç. Dr. Özlem Küçük,
Uzm. Bora Cengiz, Dr. Halil Gürhan Karabulut
ve Dr. Murat Seval taraf›ndan sürdürülen proje
kapsam›nda yaklafl›k 1000 gebeden kan
al›nmas› planlan›yor.

GGeebbeellii¤¤ee  BBaa¤¤ll››  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr››nn
ÖÖnncceeddeenn  BBeelliirrlleennmmeessiinnddee  YYeennii  BBiirr
YYöönntteemm  ÜÜzzeerriinnddee  ÇÇaall››flfl››yyoorrllaarr

Prof. Dr.
Acar Koç
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olarak temelinde plasentasyon defekti yat-
maktad›r. Yap›lan çal›flmalar göstermifltir
ki bu plasentasyon defekti klinik bulgular
ortaya ç›kmadan önce dahi bulunmakta ve
net olmayan baz› mekanizmalar ile klinik
tabloya yol açmaktad›r. Plasentasyonda ki-
lit rol üstlenen hücre fetal kaynakl› trofob-
lastlard›r. Trofoblastlar›n özellikle mater-
nal vasküler düz kaslar üzerine yetersiz in-
vazyonu sonucu plasental yatakta yüksek
bas›nçl› dolay›s›yla da düflük ak›ml› bir
kan dolafl›m› ortaya ç›kmaktad›r. Bu du-
rum plasental yatakta hipooksijenasyona
ve daha ileri safhalarda da yer yer nekrotik
alanlara sebebiyet vermektedir. Bu nekro-
tik alanlardan aç›¤a ç›kan birçok medyatör
preeklampsi – eklampsiye gibi birçok ge-
belik komplikasyonunun etyopatogenezin-
de yer almaktad›r. Ayr›ca plasentasyon bo-
zuklu¤u sonucu geliflen hipoperfüzyon fe-
tusün yeterli beslenmesine engel olmakta
ve intrauterin geliflme gerili¤i gibi birçok
fetal probleme yol açmaktad›r. 

Yetersiz trofoblast invazyonu ile pla-
sental yatakta azalm›fl dolafl›m ve oksijeni-
zasyon sonucu trofoblast y›k›m› artmaktad›r. Bunun sonucunda
maternal dolafl›ma kar›flan fetal DNA miktar› da daha fazla olmak-
tad›r. Yap›lan birçok çal›flmada özellikle preeklampsi ve eklampsi
hastalar›nda maternal kanda hücre d›fl› serbest fetal DNA miktarla-
r›n›n normal kontrol gruplar›na göre anlaml› derecede yüksek ol-
du¤u hatta bu bulgunun daha klinik bulgular ortaya ç›kmadan ön-
ce görülebildi¤i saptanm›flt›r. Bu durum maternal dolafl›mda hücre
d›fl› fetal DNA’n›n gebelik komplikasyonlar› aç›s›ndan prediktif
bir ölçüt olarak kullan›labilirli¤i sorusunu akla getirmektedir. Yü-
rütülen bu proje kapsam›nda da yap›lan ilk de¤erlendirmeler sonu-
cunda gebelik komplikasyonlar›nda maternal plasmada hücre d›fl›
serbest fetal DNA art›fl›n›n destekler sonuçlar al›nm›flt›r. Proje
kapsam›nda gebelik komplikasyonlar› aç›s›ndan tüm gebeler pros-
pektif olarak izlenmekte ve bilgileri kaydedilmektedir. Çal›flma so-
nucunda bu konu ile ilgili birçok de¤erli veriye ulafl›laca¤› düflü-
nülmektedir. Fetal DNA kantitasyonu önceki çal›flmalarda yap›ld›-
¤› gibi SRY lokusunda, toplam DNA kantitasyonu da b-globin lo-
kusunda gerçeklefltirilecek real-time PCR ile yap›lacakt›r. 

Hücre d›fl› serbest fetal DNA genetik materyal olmas›n› getir-
di¤i özellikler dikkate al›nd›¤›nda birçok çal›flmada baz› genetik
hastal›klar›n gebelik esnas›nda tan›nabilirli¤i ve bu konunun pre-
natal tan›daki yeri sorgulanm›flt›r. Prenatal tan›n›n amac› tedavisi
olanaks›z baz› genetik hastal›klar› gebelik s›ras›nda saptamak ve
gerekli yasal süre içinde gebeli¤in sonland›r›lmas›na olanak sa¤la-
makt›r. Günümüzde yayg›n bir flekilde kullan›lan prenatal genetik
tan› metodlar› invaziv tetkikler olup belli oranlarda gebelik kay›p-
lar›na neden olabilmektedir. Bu nedenle prenatal tan› tüm gebele-
re uygulanan bir yöntem olarak de¤il de baz› riskli gebeye uygu-
lanmas› gereken bir yöntem olarak görülmelidir. Bu riskli grubun
oluflturulmas› için ise baz› prenatal tarama metodlar› bulunsa da ta-
rama sonucu kesin bir do¤ruluk sa¤lanamamaktad›r. Non-invaziv
prenatal tan› yöntemlerinin gelifltirilmesi ile kesin sonuç verecek
tan› metodlar›n›n tarama yapmadan tüm gebelere uygulanabilir ol-
mas› bu sorunu ortadan kald›racakt›r. Günümüz koflullar›nda anne

olma yafl›n›n artt›¤› düflünüldü¤ünde ge-
be takiplerinde daha ileri yafltaki gebeler-
le karfl›laflma flans›m›z giderek artmakta-
d›r. ‹leri yafl›n da genetik hastal›klara yol
açmada önemli bir risk faktörü oldu¤u
düflünüldü¤ünde prenatal tan› gereklili¤i
eskiye göre daha fazla olmaktad›r. Non-
invazin tan› yöntemlerinin önemi bu aç›-
dan bak›ld›¤› zaman daha da artmaktad›r. 
Daha az gebelik kayb›na yol açan ve do-
lay›s›yla daha yayg›n olarak kullan›labi-
lecek non-invaziv prenatal tan› yöntemle-
ri araflt›r›lmaktad›r. Maternal plazmada
dolaflan hücre d›fl› serbest fetal DNA ula-
fl›lmas› kolay bit fetal genetik materyal
olarak görülmektedir. Bu proje kapsam›n-
da tüm hastalar bu aç›dan de¤erlendirile-
cektir. Genetik hastal›k olarak trizomi 21
araflt›r›lacak ve prenatal tan› kapsam›nda
de¤erlendirilecektir. Down sendromu kri-
tik bölgesinde bulunan (DSCR) amyloid
genine ait bir bölge ile internal kontrol
olarak 12 numaral› kromozom üzerinde
yer alan GAPDH gen bölgesi multipleks
real- time PCR ile ço¤alt›larak DSCR

bölgesi, GAPDH’ya oranla kantite edilecektir. Sonuç olarak fazla
olan 21. kromozoma ait fazla genetik materyalin tespitine çal›fl›la-
rak tan›ya gidilmeye çal›fl›lacakt›r. Fetal DNA kantitasyonlar› üç-
lü, ikili testler gibi prenatal tarama testleri ile karfl›laflt›r›larak bu
konu ile ilgili farkl› yorumlar›n yap›lmas› planlanmaktad›r. 

Hücre d›fl› serbest fetal DNA konusunda yap›lan çal›flmalar›n
bir büyük bir k›sm› da Rh uygunsuzlu¤u olan gebeler üzerine yo-
¤unlaflm›flt›r. Bilindi¤i üzere Rh uygunsuzlu¤u Rh (-) anne ile Rh
(+) baban›n Rh (+) bebeklerinde meydana gelmektedir. Özellikle
ikinci gebelikler üzerine olumsuz etkileri olan bu durumun ilk
gebelikte taranmas› ve gerekiyorsa ilk gebelik esnas›nda anneye
anti-D antikoru uygulamas› ile immünizasyonun önüne geçilmesi
gerekmektedir. Rutin uygulamada do¤um sonras› bebe¤in kan
grubuna bak›l›r ve e¤er bebek kan grubu Rh (+) ise anneye ilk 72
saat içinde anti-D uygulamas› yap›l›r. Buna ek olarak gebelik es-
nas›nda da muhtemel bir plasental kanamaya proflaksi olarak
gebelere 3. trimesterin bafl›nda anti-D yap›lmas› savunulmaktad›r.
Gebelik s›ras›nda bebek kan grubunun Rh (-) biliniyor ise bu prof-
laktik uygulamaya gerek duyulmayacakt›r. Ancak gebelik s›ras›n-
da bebe¤in kan grubunun tayini çok invaziv bir yöntem olmas›
nedeni ile kan grubu tayini yap›lmay›p anti-D uygulamas› proflak-
tik olarak her uyuflmazl›k olan gebeye yap›lmaktad›r. 

Maternal dolafl›mda bulunan hücre d›fl› serbest fetal DNA’n›n
ve dolay›s›yla da RhD geninin tespit edilmesi bebe¤in Rh
durumunun non invaziv bir metodla tespitini mümkün k›lmaktad›r.
Böylelikle Rh uygunsuzlu¤u olan gebelere bebek Rh durumu or-
taya konarak gerekiyorsa anti-D uygulamas› yap›lmas› gündeme
gelmifltir. Yap›lan kapsaml› çal›flmalar sonucunda bu uygulaman›n
proflaktik olarak her gebeye anti-D uygulamas›ndan maliyet
olarak daha uygun oldu¤u görülmüfltür. Yürütülen proje ile Rh uy-
gunsuzlu¤u olan tüm gebelere RhD geni taranmaktad›r. Toplanan
veriler proje sonucunda de¤erlendirilecek ve maliyet aç›s›nda kar
zarar hesab› yap›lacakt›r.”

B.A.P.

Maternal dolafl›mda bulunan hücre d›fl› serbest
fetal DNA’n›n kayna¤› bugüne kadar bu konu
ile yap›lan de¤iflik çal›flmalarda araflt›r›lm›flt›r.
Geçmifl y›llarda yap›lan çal›flmalar maternal
dolafl›ma geçen fetal hücrelerin özellikle de
eritroblastlar›n y›k›lmas› sonucu aç›¤a ç›kan

genetik materyalin hücre d›fl› serbest fetal
DNA’n›n kayna¤› oldu¤unu savunmufllard›r.

Ancak daha sonra yap›lan çal›flmalarla
plasental yataktaki trofoblastlar›n hücre d›fl›
serbest fetal DNA’n›n ana kayna¤› oldu¤u
görülmüfltür. Bugün için savunulan görüfl

apopitoza giden trofoblastlar›n parçalanmas›
sonucu plasental yataktan maternal dolafl›ma

sürekli bir fetal DNA geçiflinin oldu¤u
yönündedir. Bu proje kapsam›nda al›nan

örneklerle fetal DNA kayna¤›na yönelik bir
araflt›rma planlanmaktad›r. Fetal DNA

kayna¤›n›n araflt›r›lmas› amac› ile ADA
genine ait bir bölge ile internal kontrol olarak

12 numaral› kromozom üzerinde yer alan
GAPDH gen bölgesi multipleks real-time

PCR ile ço¤alt›larak ADA bölgesi,
GAPDH’ya oranla kantite edilecektir.

Bu proje ile özetle flu sorulara cevap aranmaktad›r: 

“Serbest fetal DNA’n›n plasenta ve fetal kaynakl› komponentleri var m›d›r, varsa oran› nedir?”, “Gebelik komplikasyonlar›,
kromozomal anomaliler ve Rh uyumsuzlu¤unda serbest fetal DNA’n›n bilgi verme de¤eri nedir? Bu incelemenin güvenirli¤i

hangi gebelik haftas›nda en yüksektir?”, “11-14 hafta ve 16-18 hafta maternal kan biyokimyasal tarama testleri ile fetal DNA
aras›ndaki iliflki var m›d›r? Fetal DNA’n›n prenatal tan›daki yeri nedir?”
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Üniversitemiz E¤itim Bilimleri Fakültesi’ni
2006-2007 akademik y›lda bitiren mezunlar,
11 Haziran 2007 tarihinde Cebeci Spor E¤i-
tim Merkezi’nde ailelerinin de kat›ld›¤› bir
törenle diplomalar›n› ald›lar. Mezuniyet tö-
reninde tüm ö¤retmen adaylar›na birer Nu-
tuk CD’si arma¤an edildi.

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Dekan
Prof. Dr. Gönül Akçamete, ülkemizin her
yerinde gerçek birlik ve beraberli¤in sa¤lan-
mas›n›n, sa¤lam ve nitelikli bir e¤itimin ve-
rilmesi ile mümkün olabilece¤ini söyledi.
Mezunlar›n, Fakültede ö¤rendikleri her fle-
yin, ö¤retmenlik mesle¤ine bafllad›ktan son-
ra rehberi olaca¤›n› belirten Prof. Dr. Akça-
mete, “E¤itim bilimlerinin zenginli¤i içinde
ö¤retmenlik mesle¤inin farkl› disiplinlerin-
de iyi yetiflmifl olan sizler, gitti¤iniz her yer-
de Üniversitemizin ve E¤itim Bilimleri Fa-
kültemizin bilimsel, özgürlükçü, Atatürk il-
keleri ve devrimlerinin açt›¤› yolda ilerle-
yen mensuplar› olacaks›n›z. ‹nan›yorum ki,
ulusumuzun çocuklar›n›, Türkiye’nin her
yerinde ay›rmaks›z›n en iyi flekilde yetiflme-
lerinin de güvencesi olacaks›n›z” dedi. Me-
zunlardan, kendilerini sürekli gelifltiren ve
yenilikleri kavrayan bir anlay›flla, yaflambo-
yu e¤itimin de¤erini bilen kifliler olarak,
kendilerini durmaks›z›n yenilemelerini iste-
yen Prof. Dr. Akçamete, “Hiçbir fley, sizin
kendi ö¤renme deneyiminiz kadar kal›c›
olamaz. Bu sebepledir ki, ister kendi çaba-
n›zla ö¤renin, ister karfl›laflt›¤›n›z sorunlara
çözüm ararken ö¤renin, ö¤renmenin bütün
biçimlerini kendi yaflam›n›z›n parças› yap-
mal›s›n›z...Gerçek baflar›, sizinle birlikte
kendisi ö¤renen ve baflar›ya kendi baflar›s›
olarak sahip ç›kan kuflaklar›n yetiflmesinde
oynad›¤›n›z roldür. Onun için, bütün bir top-
lumun ö¤renme ve geliflmeye yönelmesi,

dönemine geri dönmenin kabullenilmifl ola-
ca¤›n› kaydetti. Genç mezunlar›n yaflamda
her zaman baflar›l› olmalar›n› da dileyen
Prof. Dr. Aras, çok küçük yafllardaki çocuk-
lara ailesinden sonra bilgi verecek kiflinin
ö¤retmen oldu¤unu, çocuklar› flekillendiren
ve bilgiye nas›l ulaflaca¤›n› ö¤reten kiflinin
de ö¤retmen oldu¤unu kaydetti.

Dereceye Giren Mezunlar- E¤itim Bilim-
leri Fakültesi’nin 2006-2007 akademik y›-
l›nda Okul Öncesi E¤itimi Anabilim Da-
l›’ndan Gökflen Demir 95.19 not ortalama-
s›yla birinci, S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim
Dal›’ndan Ebru Bodur ikinci ve Rehberlik
ve Psikolojik Dan›flmanl›k Program›’ndan
Asl› Aflç›o¤lu üçüncü oldu.

Bölümler baz›nda ise Rehberlik ve Psikolo-
jik Dan›flmanl›k Program›’ndan Asl› Aflç›-
o¤lu birinci, ‹clal Yavuz ‹kinci, Burcu Kü-
tük üçüncü oldu. Bilgisayar ve Ö¤retim
Teknolojileri E¤itimi Bölümü’nde Hanife
Akbay birinci, Sacide Güzin Mazman ikin-
ci, Fatma Kavakl› üçüncü olurken; Okul
Öncesi E¤itimi Anabilim Dal›’nda Gökflen
Demir birinci, Hidayet Aydo¤an ikinci, Der-
ya fiahintürk üçüncü oldu. S›n›f Ö¤retmen-
li¤i Anabilim Dal›’nda Ebru Bodur birinci,
Hasan Akkurt ikinci, fiebnem Ece Öcal
üçüncü; Sosyal Bilgiler E¤itimi Anabilim
Dal›’nda K›vanç Turgut Orhon birinci, Ay-
lin Alemdar ikinci, Coflkun Ç›nar üçüncü;
Özel E¤itim Bölümü’nde Aysel Orel birinci,
Bilge Kaplan ikinci, Selcan Kapusuz üçün-
cü oldu.

EE¤¤iittiimm  BBiilliimmlleerrii
FFaakküülltteessii  MMeezzuunniiyyeett
TTöörreennii

gerçek baflar›ya, toplumumuzun baflar›s›na
giden yol olacakt›r. ” diye konufltu.

E¤itim Bilimleri Fakültesi Mezunlar Vakf›
ad›na konuflan Serdar Balc› ise as›l müca-
delenin mezuniyetin ard›ndan bafllayaca¤›-
n›; mezunlar›n, bireysel geliflimlerini sürdü-
rerek pek çok baflar›ya imza atacaklar›n›
söyledi. Mezunlardan, Cumhuriyetin temel
de¤erlerine her zaman sahip ç›kmalar›n› da
isteyen Balc›, mesleki dayan›flma için de
E¤itim Bilimleri Mezunlar Vakf›’na üye ol-
malar› ça¤r›s›n› yapt›.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras ise Ankara Üniversitesi’nin fakülte ve
yüksekokullar›ndan her y›l çok say›da me-
zun verildi¤ini, bunun için de toplu bir dip-
loma töreni yerine her fakülte ve yükseko-
kulda törenler yapt›klar›n› söyledi. Ö¤ret-
menlik mesle¤inin çok kutsal bir meslek ol-
du¤unu belirten Prof. Dr. Aras, bu mesle¤in
Türkiye için, di¤er ülkelerden daha de¤erli
bir anlam› bulundu¤unu, henüz Kurtulufl
Savafl› sürerken Mustafa Kemal taraf›ndan
Ankara’da bir ö¤retmen kurultay› topland›-
¤›n› ve Mustafa Kemal’in, ayr› ayr› oturan
kad›n ve erkek ö¤retmenleri bir araya topla-
d›¤›n› belirtti. Günümüzde bile kad›n ve er-
keklerin bir arada oturmad›¤› toplant›lar›n
düzenlendi¤ine iflaret eden Prof. Dr. Aras,
genç mezunlardan böyle toplant›lar›n taraf›
olmamalar›n› istedi. Mezunlardan, E¤itim
Birli¤i’ni savunmalar›n› da isteyen Rektör
Aras, E¤itim Birli¤i Yasas›’ndan ayr›l›n›rsa,
Cumhuriyet öncesindeki tekkeler, zaviyeler
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DDiill  vvee  TTaarriihh--
CCoo¤¤rraaffyyaa  FFaakküülltteessii
MMeezzuunniiyyeett  TTöörreennii

Üniversitemiz Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’ni bitiren mezunlar, 15 Haziran
2007 tarihinde, Fakültenin Farabi Salo-
nu’nda, Üniversitemiz yöneticileri, ö¤retim
elemanlar› ve mezunlar›n ailelerinin kat›ld›-
¤› bir törenle diplomalar›n› ald›lar.

Törende bir konuflma yapan Dil ve Ta-
rih-Co¤rafya Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Se-
kine Karakafl, mezunlar›n, 72 y›ldan beri
Cumhuriyetin ayd›nlama sürecine önemli
katk›larda bulunan Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nden ald›klar› diplomalarla, yal-
n›zca üniversite mezunu olmad›klar›n›, Dil
ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi mezunu olma-
n›n sorumlulu¤unu üstlendiklerini belirti.
Prof. Dr. Karakafl, “Bu sorumluluk sizleri,
bundan sonraki özel ve ifl yaflam›n›zda da
Fakültenizin ayd›nl›k yolundan ayr›lma-
makla, ülkemizin her düzlemdeki geliflim ve
kalk›nmas›na katk›da bulunmakla yükümlü
k›l›yor. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi me-
zunu olman›n onuru da bu yükümlülükten
kaynaklan›yor” dedi. Prof. Dr. Karakafl, me-
zun olman›n, e¤itim ve ö¤retim yaflam›n›n
sona erdi¤i anlam›na gelmedi¤ini, ça¤dafl ve
uygar dünyada art›k yaflam boyu e¤itim ilke-
sinin egemen oldu¤unu da hat›rlatt›.

Törende ö¤renciler ad›na bir konuflma
yapan Fakülte Ö¤renci Temsilcisi Bilgütay
Dursuno¤lu, her genç gibi mezuniyet heye-
can›n› tatman›n, heyecan ve beraberinde en-
difleyi de beraberinde getirdi¤ini söyledi.
Dursuno¤lu, Fakültenin ad›na yarafl›r onurlu
bir mezuniyetin herkesi bulmas› dile¤inde
de bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras ise konuflmas›nda, Dil ve Tarih-Co¤-

rafya Fakültesi’nin, Hukuk Fakültesi ile bir-
likte Atatürk’ün eliyle kurulan ilk yüksekö¤-
retim kurumlar› oldu¤unu, Hukuk Fakülte-
si’nin hukuk devrimini gerçeklefltirmek için
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin ise ül-
kenin tarihi ve kültürünü araflt›r›p yaymak
ve Türk dilinin daha iyi tan›nmas› ve yay›l-
mas›n› sa¤lamak; ayn› zamanda yabanc› dil-
leri ülkemizde ö¤reterek baflka ülkelerle da-
ha iyi iliflkilerin bafllat›lmas› için kuruldu¤u-
nu söyledi. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
binas›n›n bugünlerde büyük bir yenilenme
içinde oldu¤unu da belirten Prof. Dr. Aras,
binan›n çat›dan temellerine kadar onar›ma
tabii tutuldu¤unu, Erken Dönem Cumhuri-
yet yap›lar›ndan olan Fakülte binas›n› sa¤-
l›kl› bir flekilde tutman›n da en önemli gö-
revlerinden oldu¤unu kaydetti. Bu Fakültey-
le ilgili bas›nda s›k s›k kavga haberleri ya-
y›nland›¤›na da iflaret eden Prof. Dr. Aras,
ö¤rencilerin birbirleriyle kavga etmekten
vazgeçmelerini isteyerek, “Biz herkesin dü-
flüncesine sayg›l›y›z. Ama fikirlerin fliddet
yoluyla baflkas›na empoze edilmemesi gere-
kir. Bunun yeri üniversite de¤ildir” dedi.
E¤itim Birli¤i Yasas›’ndan da söz eden Prof.
Dr. Aras, günümüzde E¤itim Birli¤i’nden
uzaklaflma çabalar› oldu¤unu belirterek, ka-
d›n ve erke¤in toplant›lara ayr› ayr› kat›lma-
s›n›n kabul edilecek bir fley olmad›¤›n›, bu-
nun ard›ndan gelecek olan fleyin, e¤itimin

ayr›lmas› oldu¤unu kaydetti. Devletin art›k
üniversite mezunlar›na ifl veremedi¤ini de
söyleyen Prof. Dr. Aras, “Kendi iflinizi ken-
diniz kuracaks›n›z. Burada bilgiye nas›l ula-
flaca¤›n›z› ö¤rendi¤iniz için çok s›k›nt› çek-
meyece¤inize inan›yorum” diye konufltu. 

Dereceye Girenler- Fakülte’de 2006-
2007 akademik y›l›nda 98 not ortalamas›yla
Do¤u Dilleri ve Edebiyatlar› Bölümü Fars
Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›’ndan fierife
‹lhan birinci olurken, Antropoloji Bölü-
mü’nde Elif Tu¤ba Do¤an, Arkeoloji Bölü-
mü’nde Hande Çal›flkan, Bat› Dilleri ve
Edebiyatlar› Bölümü’nde Amerikan Kültürü
ve Edebiyat› Anabilim Dal›’ndan Göksu
Kaymakç›o¤lu, Bilgi ve Belge Yönetimi Bö-
lümü’nde Siynem Baykara, Co¤rafya Bölü-
mü’nde ‹pek Hallaçeli, Ça¤dafl Türk Lehçe-
leri ve Edebiyatlar› Bölümü’nde Zeynep
Balc›o¤lu, Dilbilim Bölümü’nde Fatma To-
ros, Eskiça¤ Dilleri ve Kültürleri Bölü-
mü’nde Hititoloji Anabilim Dal›’ndan Yeliz
Çevik, Felsefe Bölümü’nde Seval Yinilmez,
Halkbilim Bölümü’nde Ercan Cihan Ulup›-
nar, Psikoloji Bölümü’nde Ifl›l Karabo¤a,
Sanat Tarihi Bölümü’nde Didem ‹fllek, Sos-
yoloji Bölümü’nde Feray Artar, Tarih Bölü-
mü’nde Arzu Erman, Tiyatro Bölümü’nde
Dramatik Yazarl›k Anasanat Dal›’ndan Bar›fl
Y›ld›r›m ile Türk Dili ve Edebiyat› Bölü-
mü’nde Fatma Esra Dönmez birinci oldu.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Türk
Sanat Müzi¤i Korosu, geçti¤imiz aylarda
verdi¤i “Atatürk’ün Sevdi¤i fiark›lar”
konserinin ard›ndan bu kez de 22 May›s
2007 tarihinde “Türk Film fiark›lar› Kon-
seri”ni sundu. Cumhur Koca’n›n çal›flt›r-
d›¤› Koro, unutulmaz Yeflilçam filmlerin-
de kullan›lan 24 flark›y› seslendirdi.

TTüürrkk  FFiillmm  fifiaarrkk››llaarr››,,
VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii’’nnddee  CCaannllaanndd››

AAddaalleett  MMYYOO  22000066--22000077
MMeezzuunnllaarr››nnddaann  ee--yy››llll››kk
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek
Yüksekokulu’nda, yedi y›l aradan sonra 2006-2007
ö¤retim y›l› mezunlar› taraf›ndan oluflturulan y›ll›k
kurulu, Yüksekokul’da bir ilk’e imza atarak, y›ll›¤›
e-y›ll›k olarak elektronik ortamda CD fleklinde haz›rlad›.
Böylece hem teknolojiye uyum, hem de kaynak
tasarrufu sa¤land›. Bu arada, y›ll›k kurulu, ö¤retim
elemanlar› ve ö¤rencilerin kat›ld›¤› mezuniyet yeme¤i
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlü¤üne ba¤l› Ankara Aç›k Cezaevi fiaflmaz
Uygulama Tesisleri'nde düzenlendi.
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Üniversitemiz Ev
Ekonomisi Yüksekoku-
lu’nu 2006-2007 akade-
mik y›lda bitiren mezun-
lar diplomalar›n›, 13 Ha-
ziran 2007 tarihinde Zi-
raat Fakültesi Konferans
Salonu’nda ö¤retim ele-
manlar› ve ailelerinin
kat›ld›¤› bir törenle ald›lar. Ev Ekonomisi
Yüksekokulu’nu 2006-2007 akademik
y›l›nda Tu¤ba Ertop birinci, Gökçe Çiçek
Aydemir ikinci ve Gülten Kavaz da üçün-
cü olarak bitirdi. 

Yu Ming Bozkufl’un verdi¤i Piyano Re-
sitalinin ard›ndan Semra ‹plikçi, Arife Gü-
leç, ‹smet Bora Binatl› ve Nehmet Nuri Par-
maks›z’›n sundu¤u fliir dinletisinden sonra
bafllayan mezuniyet töreninde bir konuflma
yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Emi-
ne Gönen, ö¤rencileri araflt›r›c›, yarat›c›,
giriflimci ve yap›c› bireyler olarak yetifltir-
menin, her zaman temel amaçlar› oldu¤unu
söyledi. Yüksekokul ö¤rencileri ve mezun-
lar›n›n, çevrelerine ve topluma karfl› yük-
lendikleri görev ve sorumluluklar›n bilin-
cinde oldu¤unu bilmenin k›vanç verdi¤ini

de söyleyen Prof. Dr.
Gönen, “Ça¤›m›zda
üniversite y›llar›,
derslerde ö¤renilenle-
rin ötesinde, bireylere
dünya görüflü ve elefl-
tirel düflünme yetene¤i kazand›ran önemli
bir yaflam dönemidir. Dürüstlük ve çal›fl-
kanl›¤›, ülkemizin birlik ve beraberli¤ini,
vatan sevgisini gerçek erdemler olarak be-
nimsedi¤inize inan›yor, Atatürk’ün ilke ve
devrimlerine olan ba¤l›l›¤›n›zla gurur du-
yuyoruz. Gücünü laik, demokratik Cumhu-
riyetten alan, Atatürk ilkelerine ba¤l› bu
Yüksekokuldan mezun olan sizlerin ayn›
duyarl›l›¤› koruyarak ça¤dafl Türkiye’nin
gelece¤ine katk›da bulunaca¤›n›za inan›yo-
rum” diye konufltu.

Mezunlar ad›na konuflan Seher Göçer
ise Yüksekokulda ald›klar› e¤itimlerinin,
yaflamlar›n›n her döneminde yol gösterici
olaca¤›na inand›klar›n› ancak bu bilgileri
sürekli gelifltirmek zorunda olduklar›n›
kaydetti. Göçer, ülkenin birli¤i ve bütünlü-
¤ü için yapmalar› gerekenlerin de bilincin-
de olduklar›n› belirtti.

Konuflmalar›n ard›ndan, ö¤retim üyele-
ri taraf›ndan mezunlara diplomalar› verildi;
Prof. Dr. Mustafa Arl› da Mezuniyet Yemi-
ni’ni ettirdi.

YYuunnaanniissttaann’’ddaa  TTÖÖMMEERR SSeerrttiiffiikkaass››nnaa
‹‹llggii  GGiiddeerreekk  AArrtt››yyoorr
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc›
Dil Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
TÖMER, Yunanistan’da ilki geçen y›l
gerçekleflen Türkçe s›navlar›n› bu y›l da
devam ettiriyor. 

Atina’da Perugia Türkçe ve Yunan
Dil-Kültür Merkezi’nce düzenlenen ve
TÖMER’den görevlendirilen Türkçe
okutmanlar› arac›l›¤›yla 9-10 Haziran
2007 tarihlerinde yap›lan s›nava Atina ve
Yunanistan’›n güney bölgelerinden 64 kifli
kat›ld›. Evsahibi merkezin baflkan› Tina
Zogopoulou gönderdi¤i kutlama
mektubunda “Bu mektup ile TÖMER
s›nav›n›n Atina’da baflar›yla yap›ld›¤›n›
bildirmekten mutluluk duyar›z.
TÖMER’in Türkçe okutmanlar› Say›n
Sergül Ersoy’un ve Say›n Tülin Yalman’›n
sunduklar› samimi yard›mlardan, özverili
ve planl› çal›flmalar›ndan ve bizlerle
paylaflt›klar› tecrübelerden dolay› olan
memnuniyetimizi dile getirmekten
mutluluk duyuyoruz. Kendilerine
teflekkürü bir borç biliriz. Adaylar›m›z›n
bu s›navda baflar›l› oldu¤unu ümit

ediyoruz, çünkü adaylar›m›z›n baflar›s›,
Yunanistan’da Türk diline olan ilgiyi ve
merak› artt›racak ve ö¤rencilerimizi bu
konuda cesaretlendirecektir” dedi.

Yunanistan’daki s›nav dizisini 16–17
Haziran 2007 tarihlerinde Selanik’te
Balkan Okullar› Enstitüsü’nün (‹MHA)
organizasyonu ile devam ettiren TÖMER,
bu kez Selanik’ten ve Yunanistan’›n kuzey
bölgelerinden 134 aday›, sertifika ve
diploma s›nav›na ald›.

“Geçen y›l toplam 180 kiflinin s›nava
girdi¤ini dikkate al›rsak ilginin artt›¤›n›
söyleyebiliriz” diyen TÖMER Müdürü
Prof. Dr. N. Engin Uzun, bu s›navlar
esnas›nda gönüllü kat›l›mlarla internet
tabanl› Uzaktan Türkçe S›nav›’n›n pilot
uygulamalar›n› da gerçeklefltirdiklerini
söyledi ve gittikçe artan iflbirli¤i sonucu
bu y›l Yunanistan’dan TÖMER flubelerine
çok say›da Yunanl› ö¤rencinin gelece¤ini,
‹MHA’n›n da bu y›lki uluslararas› yaz
okuluna TÖMER’in iki okutman›n› davet
etti¤ini ekledi. 

Üniversitemiz Eczac›l›k Fakültesi’nden
2004 y›l›nda mezun olan ve flu anda da
Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü’nün Eczac›l›k
‹flletmecili¤i Bölümü’nde yüksek lisans ya-
pan Mehmet Akif Özyürek, K›z›lay’a yap-
t›¤› 35 ünite kan ba¤›fl› nedeniyle alt›n ma-
dalyayla ödüllendirildi. Özyürek’e madal-
yas› ve berat›, 14 Haziran 2007 tarihinde
Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törenle, Üniversitemiz T›p Fakültesi Hema-
toloji Bilim Dal› ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Önder Arslan taraf›ndan verildi.

Kan vermeye 1993 yaz›nda karar verdi¤ini
ama yafl› 18 olmad›¤› için kabul edilmedi-
¤ini belirten Özyürek, eczac›lar olarak üre-
temedikleri tek ilac›n kan oldu¤unu kayde-
derek, “18 yafl›mdan sonra da K›z›lay’›n
d›fl›nda, üç kez de acil ihtiyac› olan hastaya
kan verdim. Yafl›m henüz 29 ve sa¤l›¤›m el-
verdikçe kan vermeye devam edece¤im”
diye konufltu.

Özyürek, kan vermeye devam ederse gele-
cek y›l da K›z›lay’›n plaketi ile ödüllen-
dirilecek.

YYüükksseekk  LLiissaannss  ÖÖ¤¤rreenncciimmiizzee,,
KK››zz››llaayy’’ddaann
AAlltt››nn  MMaaddaallyyaa

EEvv  EEkkoonnoommiissii  YYüükksseekkookkuulluu  MMeezzuunniiyyeett  TTöörreennii


