
törenle hizmete aç›ld›. Kuruluflunun
üzerinden henüz k›sa bir zaman
geçen laboratuvarlarla flimdiye kadar
yaklafl›k bin proje yap›larak
Üniversitemize milyonlarca YTL
maddi destek sa¤land›. 11 SCI,
29 ulusal yay›n ve 28 uluslararas›
sunum yap›ld›.
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Hakkari Anadolu Lisesi’nin
ö¤rencileri, 7 fiubat 2008
tarihinde ö¤retmenleri eflli¤inde
Üniversitemizi ziyaret ederek,
Ankara Üniversitesi’nin
ö¤rencilere sa¤lad›¤› olanaklar
hakk›nda bilgi ald›lar. • 7’DE

HHaakkkkaarriillii  LLiissee
ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee

Üniversitemiz T›p Fakültesi
Geriatri Bilim Dal› doktorlar›,
haz›rlad›klar› bir proje
kapsam›nda, 65 yafl›n üstündeki
yaklafl›k 1000 yafll›y› sa¤l›k
taramas›ndan geçirdiler.

Yafll›lar› tüm tiroid hastal›klar›
aç›s›ndan de¤erlendiren
uzmanlar›m›z, ayr›ca idrar
kaç›rma sorununu ve sebeplerini
incelediler. Yafll›lar›n kan
flekerlerine, kolesterol ve böbrek
fonksiyonlar›na bakt›lar. • 6’DA

GGeerriiaattrrii  UUzzmmaannllaarr››nnddaann,,
YYaaflflll››llaarraa  SSaa¤¤ll››kk  TTaarraammaass››

Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› Modern Dans
Anasanat Dal› ö¤rencileri,
Viyana’da her y›l geleneksel

olarak
düzenlenen ve bu
y›l “Kaffee Alla
Turca” slogan›yla,
tarihi Hofburg
saray›nda yap›lan
“Kahveciler
Balosu’na
(Wiener
Kaffeesieder
Ball)” kat›larak,
Türkiye Devlet

Opera ve Balesi’nin solist
sanatç›lar› ile birlikte çal›flt›klar›
“Dream Dance Company” adl›
dans gösterisini sundu. • 4’TE

Jinekoloji dal›nda önemli
çal›flmalara ve baflar›lara imza
atan Üniversitemiz T›p Fakültesi
emekli ö¤retim üyesi ve Türk-
Alman Jinekoloji Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Cihat Ünlü’ye Türk ve
Alman t›bb›na yapt›¤› katk›lardan
dolay› Almanya Federal
Cumhuriyeti Liyakat Niflan›
verildi. • 5’TE

PPrrooff.. DDrr..  ÜÜnnllüü’’yyee,,
AAllmmaannyyaa’’ddaann
LLiiyyaakkaatt  NNiiflflaann››

Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü’nde, Doç. Dr. Yusuf Ka¤an
Kad›o¤lu’nun yürüttü¤ü TÜB‹TAK,
DPT ve B‹YEP projeleriyle oluflturulan
“ICP-Mikroanaliz” ve “Petrografi”
Uygulama Araflt›rma Laboratuvarlar›
7 fiubat 2008 tarihinde düzenlenen

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn,,

TTüürrkk  BBiilliimmii  vvee  ‹‹flfl  DDüünnyyaass››  ‹‹ççiinn  

KKaattmmaa  DDee¤¤eerr  YYaarraattaann  
LLaabboorraattuuvvaarrllaarr

KKoonnsseerrvvaattuuvvaarr››mm››zz  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,
VVaallss’’iinn  AAnnaa  VVaattaann››nnddaa  DDaannss  GGöösstteerriissii

Üniversitemiz Kanocular›, 2-3
fiubat 2008 tarihlerinde
Adana’da yap›lan Çukurova
Üniversitesi 35. Y›l Durgun Su
Kano Olimpik Milli Tak›m› seçme
yar›fllar›nda, dört birincilik, befl
ikincilik ve bir üçüncülük ald›. 

KKaannoo  vvee  KKüürreekkççiilleerriimmiizz
OOlliimmppiikk  MMiillllii  TTaakk››mmddaa

• 8’DE
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddeenn,,
TTüürrkk  BBiilliimmii  vvee  ‹‹flfl  DDüünnyyaass››  ‹‹ççiinn
KKaattmmaa  DDee¤¤eerr  YYaarraattaann  LLaabboorraattuuvvaarrllaarr

Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i

Bölümü’nde, Doç. Dr. Yusuf Ka¤an
Kad›o¤lu’nun yürüttü¤ü TÜB‹TAK, DPT
ve B‹YEP projeleriyle oluflturulan “ICP-
Mikroanaliz” ve “Petrografi” Uygulama
Araflt›rma Laboratuvarlar›, 7 fiubat 2008
tarihinde düzenlenen törenle hizmete aç›ld›.

“XRF”, “Mikro XRF”, “Konfokal
Raman Spektrometresi”, “ICP-OES”,
“XRD” ve “Piknometer” gibi çok önemli
say›labilecek kimyasal ve mineralojik
analiz yapabilen alt› önemli cihaz ile
donat›lan laboratuvarlar›n aç›lmas›
nedeniyle düzenlenen törene Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
ile Mühendislik Fakültesi yöneticileri ve
ö¤retim üyeleri kat›ld›. 

Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nin, Tando¤an yerleflkesindeki
Jeoloji ve Jeofizik Mühendisli¤i binas›nda
yer alan laboratuvarlar›n aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Ergun Gökten,
saha çal›flmalar›n›n ard›ndan elde edilen
materyallerin laboratuvarda incelenmesinin
gerekti¤ini, yeni laboratuvarlar›n bu
olana¤› sa¤lad›¤›n› söyledi. Cihazlar›n
akademik çal›flmalara hizmet edebilecekleri

gibi endüstrinin taleplerini de
karfl›layabilece¤ini kaydetti.

Doç. Dr. Yusuf Ka¤an Kad›o¤lu da bu
cihazlar›n bir k›sm›n›n flu anda Türkiye’de
sadece kendilerinde bulundu¤unu, bunlar
sayesinde, var olan bir kayac›n
hangi döneme ait oldu¤unu ve
hangi koflullar alt›nda
olufltu¤unu; tarihi eserlerin yap›
malzeme bileflimi ve hangi
kaynaktan al›nd›¤›n›; sular›n
kirlili¤ini ve kirlilik nedenlerini;
ülkemizde oluflmufl olan bütün
maden analizlerini ve
rezervlerini ve tescilli bir
boyan›n hangi fabrikada
üretildi¤ini
belirleyebileceklerini
belirtti. Bu
laboratuvarlar›n, günün 24 saatinde
çal›flmas›n› arzu ettiklerini de kaydeden
Doç. Dr. Kad›o¤lu, laboratuvar›n
yap›s›ndan yararlanarak bugüne kadar 11
SCI, 29 ulusal yay›n ve 28 uluslararas›
sunum yap›ld›¤›n› belirtti. Laboratuvarlar›n,
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ve Baflkent
Meslek Yüksekokulu ile birlikte
interdisipliner olarak kullan›ld›¤›n›, ayn›
zamanda di¤er kamu ve vak›f üniversiteleri

ile iflbirli¤i yap›larak ortak projelerin
hayata geçirildi¤ini vurgulad›.

ABD’den Üniversitelerle Ortak
Çal›flmalar Yap›l›yor- ABD Miami

University Geology Department ve Ohio
State Üniversitesi Geology

Department ile ortak projeler
yürüttüklerini de belirten Doç. Dr.
Kad›o¤lu, ABD’den gönderilen
kayaç örneklerinin, kimyasal
analiz, petrografik inceleme ve
Raman Konfokal Spektrometresi

ile plutonlar›n oluflumundaki
mineral davran›fllar›n› ortaya

koyduklar›n› söyledi.
Yaklafl›k 1000 Projeye ‹mza
At›ld›- Laboratuvarlar›n
kurulmas›ndan sonra yurt içi
ve d›fl›ndan gelen çok say›da

talep do¤rultusunda, Üniversitemiz Döner
Sermaye ‹flletmesi kanal›yla yaklafl›k 1000
projenin yap›ld›¤›n› da belirten Doç. Dr.
Kad›o¤lu, bu projelerden Üniversitemize,
milyonlarca YTL maddi destek sa¤land›¤›n›
sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da bu laboratuvarlar›n
projelerle oluflturuldu¤unu, öneminin de
buradan kaynakland›¤›n› kaydetti. Daha
önceleri üniversitelerde bu tür
laboratuvarlar›n, projeye de¤il meraka
dayal› olarak kuruldu¤unu, bir süre sonra
da Türkiye’nin kaynaklar›n›n, böyle
çal›flmalar› karfl›layamaz hale geldi¤ini
belirten Prof. Dr. Aras, ancak son y›llarda
projeye dayal› araflt›rmalar›n artt›¤›n›
belirtti. Projelerin sonuçlar›n›n yay›n olarak
geri döndü¤ünü de kaydeden Prof. Dr.
Aras, bu tür çal›flmalar›n sonunda üretilen
yay›nlar sayesinde Üniversitemizin
yay›nlar›n›n çok artt›¤›n› vurgulad›.

JJeeoolloojjii  MMüühheennddiissllii¤¤ii  BBööllüümmüü’’nnüünn  YYeennii  LLaabboorraattuuvvaarrllaarr››  AAçç››lldd››

Bu laboratuvarlar kurulmadan önce,
kayaç örnekleri incelenmek üzere yurt

d›fl›na gönderiliyordu. Sonuçlar›n
gelmesi ise 3-4 ay› buluyordu. fiimdi ayn›

örnekler iki günde inceleniyor.

JJeeoolloojjii  MMüühheennddiissllii¤¤ii  BBööllüümmüü’’nnüünn  YYeennii  LLaabboorraattuuvvaarrllaarr››  AAçç››lldd››
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Yay›nlar›n Etki Faktörlerine
Bak›lmal›- Yay›nlar›n say›s› kadar,
kalitesinin ve o yay›na yap›lan at›f›n da çok
önemli oldu¤unu belirten Prof. Dr. Aras,
bundan sonra art›k atama ve yükselmelerde
yay›nlar›n etki faktörlerine bakmak
gerekti¤ini, çünkü baz› yay›nlar›n hiç at›f
alamad›¤›n› belirterek, “Yard›mc›
doçentlikte at›f istenmeyebilir ama
gelecekte doçentlikte at›f aranmal›. Baz›
ö¤retim üyeleri bir yay›n yap›yor 500 at›f
al›yor. Ama baz› ö¤retim üyeleri ise hiç at›f
alam›yor. Art›k zaman› bofla
harcamamal›y›z” dedi.

Yeni kurulan laboratuvarlar›n önemine
de iflaret eden Prof. Dr. Aras, burada k›sa
zamanda 11 SCI yay›n› yap›ld›¤›n›, genç
araflt›rmac›lar›n, bu laboratuvarlar
sayesinde gelecekte çok daha fazla
çal›flmaya imza atacaklar›na inand›¤›n›
kaydetti.

Hangi Cihazlar Var?- Yeni kurulan
“ICP-Mikroanaliz” ve “Petrografi”
Uygulama Araflt›rma Laboratuvarlar›,
“X Ray Fluoresans (XRF)”, “Mikro X-Ray
Fluoresans”, “Raman Konfokal
Spektrometresi”, “Kül F›r›n›”, “Toz pelet
haz›rlama makinas›”, “Cam pelet haz›rlama
makinas›” ve “Granit ve ‹ncekesit
Koleksiyonu”ndan olufluyor. X Ray

Fluoresans (XRF) ise içinde “ICP Optik
Emisyon Sistemli kimyasal analiz ölçüm
cihaz›”, “Mikro Dalga F›r›n”, “Ultrasaf su
cihaz›”, “Piknometre (Yo¤unluk Ölçme
Cihaz›)”, “Asitlere karfl› dayan›kl› özel
çeker ocak”, “X-Ray Difraktometre
(XRD)”, “Ahtapot Araflt›rma Mikroskobu”,
“Otomatik Tafl K›rma Makinas›” ve
“Otomatik Tafl Ö¤ütme Makinas›”n›
bar›nd›r›yor.

Laboratuvarlar Hangi Projelerle
Üniversitemize Kazand›r›ld›?- Ülkemiz
bilimine büyük yararlar sa¤layaca¤›n› k›sa
sürede ispatlayan Laboratuvarlar, DPT’nin
“Orta Anadolu kristaler karmafl›¤›ndaki
kayaçlar›n ve bunlardan oluflan topraklar›n
jeokimyasal haritalanmas›”, TÜB‹TAK’›n
“Granitik kayaçlar›n, mermer olabilme
özelliklerinin yer radar› (GPR) ile
belirlenmesi” ve B‹YEP’in “‹ç Anadolu
piroklastik kayaçlar›n da¤›l›mlar› ve
oluflum flekilleri” adl› projelerinden
kazand›r›ld›.

Ü lkemizdeki tüm üniversitelerin E¤i-
tim Fakültelerinin Dekanlar›, 1-3

Mart 2008 tarihleri aras›nda Ankara Üni-
versitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde
düzenlenecek “E¤itim Bilimleri Bak›fl Aç›-
s›yla Türkiye Cumhuriyeti E¤itiminin
Ça¤dafl De¤erlerle ‹rdelenmesi” konulu
çal›fltayda bir araya gelecekler. E¤itim Bi-

limleri Fakültesi’nin 2004 y›l›ndan beri ge-
leneksel olarak, E¤itim ve Ö¤retim Birli¤i
Yasas›’n›n kabul edildi¤i tarih olan 3
Mart’larda geçeklefltirdi¤i çal›fltaylar›n bu
y›lki bölümünde  “e¤itim felsefesi”, “e¤i-
tim hakk›”, “e¤itim politikalar›”, “e¤itimde
ça¤dafl de¤erler ve etik (e¤itimin de¤iflen
anlam› ve ifllevi)” konular› irdelenecek.

EE¤¤iittiimm  FFaakküülltteelleerriinniinn  DDeekkaannllaarr››,,
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  BBiirr  AArraayyaa  GGeelleecceekk

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tar›m
Ekonomisi Bölümü emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Suat Aksoy vefat etti.

Merhuma tanr›dan rahmet, kederli
ailesine, yak›nlar›na ve tar›m
ekonomisi camias›na baflsa¤l›¤›
dileriz.

Vefat ve
Baflsa¤l›¤›

Laboratuvar›n Oluflturulmas›nda
Katk› Sa¤layan Ö¤retim Elemanlar› 
• Doç. Dr. Yusuf Ka¤an Kad›o¤lu
(Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.)

• Yard. Doç. Dr. ‹lhami Bayramin
(Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü)

• Doç. Dr. Günay Erpul
(Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü)

• Dr. Ö¤r. Gör. Mümtaz Kibar
(Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü)

• Prof. Dr. Ayd›n Günefl
(Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü)

• Yard. Doç. Dr. Selma Kad›o¤lu
(Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Böl.)

• Doç. Dr. Mehmet Çelik
(Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.)

• Uzman Dr. Ali Ak›n Akyol
(Baflkent M.Y.O. Konservasyon Bölümü)

• Dr. Tamer Koralay
(Pamukkale Üniv. Jeoloji Müh. Böl.)

• Arafl. Gör. O¤uz Zoro¤lu
(Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.)

• Arafl. Gör. Bahattin Güllü
(Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.)

• Arafl. Gör. Erdem Dokuz
(Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl.)

• Arafl. Gör. Avni Akçe
(Bozok Üniv. Jeoloji Mühendisli¤i Böl.)
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Ankara Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvar› Modern Dans Anasanat Dal›

ö¤rencileri, Viyana’da her y›l geleneksel
olarak düzenlenen ve bu y›l “Kaffee Alla
Turca” slogan›yla, tarihi Hofburg saray›n-
da yap›lan “Kahveciler Balosu (Wiener
Kaffeesieder Ball)”na kat›larak, Türkiye
Devlet Opera ve Balesi’nin solist sanatç›-
lar› ile birlikte çal›flt›klar› “Dream Dance
Company” adl› bir dans gösterisi sundu.
Yeniçeri B›y›kl› Mozart- “Viyana’l›
Kahveciler Balosu”nun en ilgiç gösterisini
sunan Ankara Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvar› Modern Dans Ana Sanat Dal› ö¤-
rencileri Müge Uyan, Kübra Çal›flkan, Se-
rap Arma¤an, Kerem Ünal ‹nanç ve Can
Gökdo¤an’a bu özel gösteride, Devlet
Opera ve Balesi’nin solist sanatç›lar›ndan
Serhat Güdül, Arzu K›ran ve Nazl› Dirin
efllik etti. Volkan Ersoy’un mizah ve dans›
bir araya getirdi¤i koreografide, Avustur-
yal› besteci Wolfgang Amadeus Mozart’›n,
Mehter müzi¤inden esinlenerek besteledi¤i
“Türk Marfl›” eflli¤inde sahneye ç›kan top-
luluk, Mozart’› ünlü beyaz peru¤u ve yeni-
çeri b›y›¤›yla tasvir etti. Kostümlerini ta-
n›nm›fl modac› Bahar Korçan’›n haz›rlad›-
¤› dansç›lar›n ahflap parkeler üzerinde ade-
ta birer kelebek gibi uçarcas›na dans ettik-
leri gösteriyi Viyanal› sanatseverler cofl-
kuyla alk›fllad›lar.

Bu özel gecede ö¤rencileri ile birlikte
sahneye ç›kan ve Mozart’› canland›ran An-
kara Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
Modern Dans Ana Sanat Dal› Baflkan› Öz-
gür Adam ‹nanç flunlar› söyledi:

“Aralar›nda çok önemli görevlerde bu-
lunan kiflilerin de oldu¤u sekiz bin kiflinin,
yirmiye yak›n salonda canl› olarak izledi¤i
ve ülkemizin onur konu¤u oldu¤u böylesi-
ne özel bir gecede, Üniversitemiz ö¤renci-
lerinin yer almas› ve ülkemizi temsil etme-
leri benim için çok büyük bir onurdur. Ö¤-
rencilerimizin bu kapasitedeki bir gecede
profesyoneller ile
ayn› sahnede bulu-
narak onlara ayak
uydurabilmeleri de
Üniversitemizin iti-
bar› aç›s›ndan son
derece önemlidir.
Gerek Avusturya
büyükelçimiz, ge-
rekse festival ko-
mitesinin baflkan›
ile yap›lan görüfl-
melerde; ö¤rencile-
rin profesyonel sa-
natç›larla ayn› ortamda bulunarak yapt›kla-
r› baflar›l› çal›flmalar ve e¤itimlerini böyle
aktif ortamlarda gerçeklefltirmeleri takdirle
dile getirilmifltir. Üniversitemiz ö¤rencile-

rinin ve ö¤retim elemanlar›n›n, kültür ve
sanat ile yo¤urulmufl Viyana’da gerçeklefl-
tirilen böyle bir gecede yer almalar› hem
ö¤rencilerimize çok büyük ufuklar açm›fl,
hem de Üniversitemizin sanat alanlar›nda
da ne kadar yetkin olabilece¤ini tüm dün-
yaya göstermifltir.”
Müzeler Ö¤rencilerimizi Büyüledi-
Balonun ertesi günü Viyana’n›n tarihi me-
kanlar› ile ünlü müzelerini de gezen ö¤ren-
cilerimiz, Üniversitelerini böyle güzel tem-
sil edebilmekten ve kültürün-sanat›n iç içe
oldu¤u bu muhteflem yerde olmaktan da
gurur duyduklar›n› söylediler. Ö¤rencileri-
miz, böyle organizasyonlara daha aktif ka-
t›labilmek ve Üniversitemizin deste¤ini ar-
kalar›nda hissedebilmenin, uluslararas›
arenalarda, nitelikli yap›tlar sunabilmek
aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu
kaydettiler.

AAnnkkaarraa  DDeevvlleett  KKoonnsseerrvvaattuuvvaarr››  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinnddeenn,,
VVaallss’’iinn  AAnnaa  VVaattaann››nnddaa  DDaannss  GGöösstteerriissii

Avusturya Macaristan ‹mparatorlu¤u
yönetimine ev sahipli¤i yapan tarihi

Hofburg saray›nda düzenlenen balonun
aç›l›fl›nda, özel vals e¤itimi görmüfl 150
genç çiftin salona girmesinin ard›ndan,

‹stiklal Marfl› çal›nd› ve Türkiye’nin
Viyana Büyükelçisi Selim Yenel ile efli
geleneksel balo müzi¤i eflli¤inde salona
“onur konuklar›” olarak davet edildiler.

Büyükelçi Yenel’in konuklara hitaben
Almanca yapt›¤› konuflman›n ard›ndan,
balo organizasyon komitesi baflkan›n›n
sembolik olarak bir fincan Türk kahvesi

içmesi, Büyükelçi Yenel’in de yine
sembolik olarak kahve fal›na bakarak,

Viyanal› kahvecilere geleceklerine iliflkin
yorumlarda bulunmas› büyük alk›fl ald›.
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J inekoloji dal›nda önemli
çal›flmalara ve baflar›lara

imza atan Üniversitemiz T›p
Fakültesi emekli ö¤retim üyesi ve
Türk-Alman Jinekoloji Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr. Cihat Ünlü’ye
Türk ve Alman t›bb›na yapt›¤›
katk›lardan dolay› Almanya
Federal Cumhuriyeti Liyakat
Niflan› verildi.

Almanya’n›n ‹stanbul
Baflkonsoloslu¤u rezidans›nda 12
Aral›k 2007 tarihinde düzenlenen
törende konuflan Ünlü, Türk ve
Alman doktorlar›n› bilimsel ve
sosyal platformda birbirine daha
çok yaklaflt›r›p, ortak çal›flmalar
bafllatman›n gururunu yaflad›¤›n› söyledi.
15 y›ld›r gerek Almanya ve Türkiye’de
düzenledikleri kongreler ve düzenli olarak
yay›mlad›klar› bilimsel dergilerle, gerekse
verdikleri burslarla iki ülke hekimlerini
jinekoloji obstetrik alan›nda bir araya
getirmeye çal›flt›klar›n› belirten Prof. Dr.
Ünlü, “Burslar çerçevesinde bugüne kadar
26 Türk doktor baflta Alman üniversiteleri
olmak üzere pek çok ülkede araflt›rma

yapma olana¤› buldu. Pek çok Alman
hekim ve stajyer doktor da Türk
üniversitelerinde özellikle do¤um
hekimli¤inde pratik yapma imkan›na
kavufltu” dedi. 

Geriye bakt›¤›nda pek çok çocukluk
hayalini gerçeklefltirebildi¤ini gördü¤ünü
de dile getiren Prof. Dr. Ünlü, sözlerini
flöyle sürdürdü:

“Bunlardan biri de o y›llarda

televizyondan hayranl›kla izledi¤im
modern Alman hastanelerinden
birinde doktor olarak çal›flmakt›. Bu
hayalimi Hannover Üniversitesi’nde
gerçeklefltirip, ayr›lma zaman›
yaklaflt›¤›nda hocam Prof. Schneider
bana uzun vadeli bir çal›flma
teklifinde bulunmufltu. Ancak ben o
y›llarda ülkeme dönüp de çal›flmam›n
daha uygun olaca¤›na karar verip
Almanya’dan ayr›ld›m. Bugün geriye
dönüp bakt›¤›mda, Alman
meslektafllar›mla kurdu¤umuz
köprüler ve yak›n bilimsel iflbirli¤i
bana o karar›m›n do¤ru oldu¤unu
gösteriyor.” 
Almanya'da yaklafl›k iki milyon Türk

as›ll› vatandafl›n yaflad›¤›n› da hat›rlatan
Prof. Dr. Ünlü, “Uyum süreci içerisinde
özellikle de kad›nlar›n çeflitli psikomatik
kaynakl› jinekolojik problemleri vard›r.
Alman hekimlerle yak›n iflbirli¤i, bu tip
sorunlar›n çözümünü de
kolaylaflt›rmaktad›r” dedi. 

Konuflmas›n›n ard›ndan Prof. Dr.
Cihat Ünlü’ye niflan›n› Almanya’n›n
Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz takt›. 

PPrrooff..  DDrr..  CCiihhaatt  ÜÜnnllüü’’yyee,,  AAllmmaannyyaa’’ddaann  LLiiyyaakkaatt  NNiiflflaann››

AAddaalleett  MMYYOO’’ddaann,,  AAllmmaannyyaa’’ddaakkii
PPaarrttnneerr  OOkkuullaa  RReessmmii  ZZiiyyaarreett

AAllmmaann  BBüüyyüükkeellççiissii,,
VVeetteerriinneerr
FFaakküülltteessii’’nnddee

Almanya’n›n Ankara Büyükelçisi Eckart
Cuntz, ikinci dünya savafl› öncesinde ve
savafl s›ras›ndaki Nazi zulmünden kaçarak
Türkiye’ye s›¤›nan Alman
bilimadamlar›n›n çal›flt›¤› ortamlar›
görmek üzere 6 fiubat 2008 tarihinde
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’ni
ziyaret etti. Veteriner Fakültesi’ni de çat›s›
alt›nda bar›nd›ran Yüksek Ziraat
Estitüsü’nde görev alan Alman hocalar›n
çal›flmalar› ve Türkiye’nin bilimine
yapt›klar› katk›lar hakk›nda Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras
ve Veteriner Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
‹brahim Burgu’dan bilgi alan Büyükelçi
Eckart Cuntz, bu hocalar›n s›n›flarda as›l›
foto¤raflar›n› da inceledi.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Adalet
Meslek Yüksekokulu, uluslararas› ba¤lant›
ve iliflkilerini gelifltiriyor. Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. fiebnem Akipek Öcal, Mü-
dür Yard›mc›s› Dr. ‹dris Hakan Furtun ve
Yüksekokul ö¤rencileri Zehra Apayd›n ile
Seyfi Canbay’dan oluflan dört kiflilik heyet,
21-26 Ocak 2008 tarihleri aras›nda Adalet
Meslek Yüksekokulu’nun, Almanya Fede-
ral Cumhuriyeti’nin Hildesheim kentinde-
ki partner okulu olan Norddeutsche Fach-
hochschule für Rechtspflege-Kuzey Al-
manya Adli Hizmet Uzmanl›¤› Yükseko-
kulu’na resmi bir ziyaret gerçeklefltirdi. Bu
ziyaret kapsam›nda, 22 Ocak’ta Hildeshe-
im flehrinde Norddeutsche Fachhochschule
für Rechtspflege-Kuzey Almanya Adli
Hizmet Uzmanl›¤› Yüksekokulu ile Ver-
band der Rechtspfleger-Adli Hizmet Uz-
manlar› Birli¤i taraf›ndan düzenlenen or-
tak etkinlikte Dr. ‹dris Hakan Furtun “Re-
formbestrebungen zur Einführung des
Rechtspflegers in der Türkei (Türkiye’de
Adli Hizmet Uzmanl›¤› Müessesesinin Ge-

tirilmesi Hususunda Yürütülen Reform Ça-
balar›)”; Doç. Dr. fiebnem Akipek Öcal ise
“The new Turkish Civil Code and the con-
cept of family residence in Turkish Civil
Law” konulu bildirileri sundu. Üniversite-
miz heyeti ayr›ca, Afla¤› Saksonya-Nieder
Sachsen eyaletindeki Celle, Hannover ve
Braunschweig kentlerindeki Eyalet Yük-
sek Mahkemesi-Oberlandesgericht, Eyalet
Mahkemesi-Landgericht, Asliye Mahke-
mesi-AmtsGericht ve Baflsavc›l›k-Staat-
sanwaltschaft gibi çeflitli mercileri ziyaret
ederek karfl›l›kl› bilgi ve görüfl al›flveriflin-
de bulundu.
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Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Geriatri Bilim Dal›

doktorlar›, Mamak
Belediyesi’nin katk›s›yla hayata
geçirdikleri bir proje
kapsam›nda, Mamak
bölgesindeki 65 yafl›n
üstündeki yafll›lar› ücretsiz
sa¤l›k taramas›ndan geçirdiler.
Proje kapsam›nda, Mamak’l›
yafll›lar evlerinden al›n›p Belediye
içindeki sa¤l›k merkezine getirildi,
burada Ankara Üniversitesi Geriatri Bilim
Dal› doktorlar› taraf›ndan teflhis ve
tedavileri yap›lan yafll›lardan gerekli
görülenler de hastanelere sevk edildi.

Projeyle ilgili bilgi veren T›p
Fakültesi Geriatri Bilim Dal› Baflkan›
Doç. Dr. Teslime Atl›, ülkemizde ihmal
edilmifl bir grup olan yafll›lar›n, özellikle
de k›fl aylar›nda hem sa¤l›k sorunlar›n›n
artt›¤›n› hem de sa¤l›k merkezlerine
ulaflmakta zorluk çektiklerini belirterek,
yapt›klar› kontrollerde kolesterol ve kan
bas›nc› dahil tüm sa¤l›k sorunlar›n›
incelediklerini söyledi. Dördü doktor, 10

kiflilik ekip ve gerekli tüm
cihazlarla projeyi

yürüttüklerini kaydeden Doç.
Dr. Atl›, günde ortalama 50,
toplamda yaklafl›k 1000
kifliyi sa¤l›k kontrolünden
geçirdiklerini belirtti. 

Proje, tez çal›flmas›
olarak bafllad›- Projenin

asl›nda bir tez çal›flmas› olarak
bafllad›¤›n›, toplumda yaflayan

yafll›lar›n sa¤l›k problemlerini belirlemek
istediklerini belirten Doç. Dr. Atl›,
ülkemizde iyot eksikli¤inden dolay› çok
fazla guatr ve tiroid hastal›¤› oldu¤unu,
bu nedenle yaklafl›k 8 y›ld›r sofra
tuzlar›n›n iyotland›¤›n›, ancak iyotlama
sonras› durumun bilinmedi¤ini de
kaydederek, "Kontrollerimizde
yafll›lar›m›z› tüm tiroid hastal›klar›
aç›s›ndan de¤erlendirdik. Kan tetkiki ve
tiroid ultrasonografisi yapt›k. Hastal›k
tespit ettiklerimizi ise hastanelere
yönlendirdik. Ayr›ca bu yafl grubunda
%15 s›kl›kla görülen, ancak çeflitli

nedenlerle hasta ve hekim taraf›ndan
ihmal edilmifl bir sorun olan idrar kaç›rma
sorununu ve sebeplerini de inceledik.
Mesane ultrasonografisi ve idrar tetkiki
yapt›k. Bunlar d›fl›nda bu yafl grubunda
s›k görülen hastal›klar› saptamak için kan
flekerlerine, kolesterol ve böbrek
fonksiyonlar›na bakt›k, kan say›m› yapt›k.
Damar sertli¤i ölçümlerini yapt›k" dedi. 

Yapt›klar› incelemeler sonucunda,
k›fl›n daha da artan akci¤er ve idrar yolu
enfeksiyonlar›na çok rastlad›klar›n›
anlatan Doç. Dr. Atl›, bunlar›n d›fl›nda
yüksek tansiyon, fleker ve KOAH gibi
hastal›klar›n da s›k olarak saptand›¤›n›
belirterek flunlar› söyledi:

"Ülkemizde bunun gibi, bölgesel ve
detayl› bir çal›flmay› ilk biz yapt›k. Bu
çal›flma ayn› zamanda tuzlar›n
iyotlanmas›n› takiben, tiroid hastal›klar›
s›kl›¤› ile ilgili olarak 65 yafl üzerinde
yap›lm›fl ilk ve idrar kaç›rma ile ilgili en
detayl› çal›flmad›r. Bu çal›flmalar›n
sonuçlar›n›, benzer bölgelerle genelleme
flans›m›z olacakt›r.

GGeerriiaattrrii  UUzzmmaannllaarr››nnddaann,,  YYaaflflll››llaarraa  SSaa¤¤ll››kk  TTaarraammaass››

Son y›llarda ülkemizde spora artan ilgiyle
birlikte ortaya ç›kan ya da ç›kabilecek sa¤-
l›k sorunlar›n›n, güncel geliflmeler ›fl›¤›nda
ele al›nmas› zorunlulu¤undan yola ç›kan
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Spor He-
kimli¤i Anabilim Dal›, sporcu sa¤l›¤› konu-
sunda ortak bir platform oluflturmak, güncel
konular› ve sorunlar› ele almak ve kurumlar
aras›nda uyum sa¤lamak amac›yla  30-31
Ocak 2008 tarihlerinde “Sporcu Sa¤l›¤›
Ulusal Çal›fltay›”n› düzenledi. Spor Fede-
rasyonlar›, Üniversitelerin Spor Hekimli¤i
Anabilim Dallar› ve Spor Sa¤l›k Anabilim
Dallar›, Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Difl He-
kimleri Birli¤i, Türkiye Amatör Spor Ku-
lüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Fut-
bolcular Derne¤i, Futbol Adamlar› Derne¤i,
Antrenör Dernekleri, Spor Bilimleri Derne-
¤i, Spor Fizyoterapistleri Derne¤i, Türkiye
Diyetisyenler Derne¤i, Sporcu Beslenmesi
Çal›flma Grubu, Masörler Derne¤i, Türkiye
Spor Yazarlar› Derne¤i, Dopingle Mücadele
Vakf›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹zcilik ve

Spor Daire Baflkanl›¤›, Çal›flma Bakanl›¤›
Genel Sa¤l›k Sigortas› Genel Müdürlü¤ü ve
Maliye Bakanl›¤› Bütçe Genel Müdürlü-
¤ü’nden 174 kiflinin kat›l›m›yla Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi’nin ev sahipli-
¤inde gerçeklefltirilen çal›fltay›n aç›l›fl›na
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nus-
ret Aras ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Mehmet Atalay da kat›ld›.

Çal›fltay›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Ça-
l›fltay Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Üni-
versitemiz T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Emin Ergen, toplant›da, yasal sorunlar›n
çözümüne iliflkin bir platform oluflturulma-
ya çal›fl›laca¤›n› kaydetti. Türkiye’de spor-
cu sa¤l›¤› ile ilgili çal›flmalar hakk›nda da
bilgi veren Prof. Dr. Ergen, ilk çal›flmalar›n
1920’lere kadar gitti¤ini vurgulad›.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet
Atalay, Türkiye’nin 70 milyon nüfusunun
yar›s›n›n 28 yafl alt›nda oldu¤unu, tüm Av-
rupa’n›n toplam genç nüfusunun bile bu ka-

dar olmad›¤›n› belirterek, “‹nan›yorum ki
bir gün olimpiyat kafilelerine de onlar kadar
güçlü gidece¤iz” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras da sporcu sa¤l›¤›n›n çok genifl bir kav-
ram oldu¤unu, amatörce spor yapan insan-
lar› da sporcu kategorisine sokmak gerekti-
¤ini, çünkü bunlar›n sa¤l›¤›n›n daha fazla
risk alt›nda oldu¤unu söyledi. Belli bir ya-
fl›n üstündeki insanlar›n kilo vermek ama-
c›yla birden spora bafllad›¤›n› ve sa¤l›kl›
yapmad›¤› spor nedeniyle enfeksiyon geçir-
di¤ini belirten Prof. Dr. Aras, bu tür toplan-
t›larda sa¤l›kl› spor yapman›n önemine ifla-
ret eden ç›kar›mlar olmas› gerekti¤ini de
ifade etti. 

Çal›fltayda flu konular görüflüldü:
“Sporcu sa¤l›k muayeneleri (TFF örne¤i,
GSGM tasla¤›, uygulamalar, standartlar,
yapt›r›mlar, mali konular)”, “Sporcu sa¤l›k
sigortalar› ve sosyal güvenceler (Genel sa¤-
l›k sigortas›, özel sa¤l›k sigortalar›, prim,
kapsam, aile hekimli¤i uygulamalar›, engel-
li sporcular)”, “Sporcu sa¤l›k merkezleri
(özel sa¤l›k kurulufllar›, hastaneler, sa¤l›k
merkezleri standartlar›, donan›m, personel,
kaynaklar, yap›lanma)”, “Sporcu sa¤l›¤›nda
personel (hekim, fizyoterapist, psikolog,
beslenme uzman›, masör, spor uzman›, yet-
ki, görev ve sorumluluklar, e¤itim, istih-
dam, görevlendirme/ücretlendirme)”, “Mali
konular (bütçe uygulamalar›, finans konula-
r›, BUT, SUT)”, “Doping (yasal çerçeve,
uygulamalar, düzenlemeler)”.

11..  SSppoorrccuu  SSaa¤¤ll››¤¤››  ÇÇaall››flflttaayy››  ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee  YYaapp››lldd››
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HHaakkkkaarriillii
LLiissee  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
ÜÜnniivveerrssiitteemmiizzddee
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Hakkari Anadolu Lisesi’nin
ö¤rencileri, 7 fiubat 2008 tarihinde

ö¤retmenleri eflli¤inde Üniversitemizi
ziyaret ederek, Ankara Üniversitesi’nin
ö¤rencilere sa¤lad›¤› olanaklar hakk›nda
bilgi ald›lar. Rektörlük 100. Y›l
Salonu’nda ö¤rencilere bilgi veren Rektör
Prof. Dr. Nusret Aras, Ankara
Üniversitesi’nin, Cumhuriyetin Ankara’da
kurdu¤u ilk üniversite oldu¤unu ve
Cumhuriyetle Ankara Üniversitesi’nin
özdeflleflti¤ini söyledi.  Üniversitemizin
çok genifl bir perspektifte e¤itim yapt›¤›n›
ve tam bir flehir üniversitesi oldu¤unu, bu
nedenle de flehrin de¤iflik yerlerinde
yerleflkeleri bulundu¤unu kaydeden Prof.
Dr. Aras, buna ra¤men bu yerleflkelere
ulafl›m›n son derece kolay oldu¤unu
vurgulad›. Üniversite e¤itiminin
sorunlar›na da de¤inen Prof. Dr. Aras,
dünyada bir üniversite ö¤rencisi için
ortalama 6500 dolar harcand›¤›n›, bu
rakam›n ABD ve Japonya gibi ülkelerde

11 bin dolara kadar ç›kt›¤›n›, bunun da
üçte birinin ö¤renciden al›nd›¤›n› belirtti.
Türkiye’de ise ö¤rencilerden y›ll›k
ortalama 150 dolar al›nd›¤›n› kaydeden
Prof. Dr. Aras, üniversiteye girmek
isteyen bir ö¤rencinin dersanelere binlerce
YTL verdi¤ini ama üniversiteye gelince,
baz› ö¤rencilerin verdikleri katk› pay›n›
“haraç” olarak niteledi¤ini de
vurgulayarak, iyi e¤itimin bir bedeli
oldu¤unu, bunun çözümlenmesi
gerekti¤ini, “Benim param yok” diyen
ö¤rencilerin masraf›n› devletin
karfl›lamas›, ö¤rencinin de mezun
olduktan bir süre sonra, uzun vadede bunu
devlete geri ödemesi gerekti¤ini dile
getirdi. E¤itime daha fazla kaynak
aktar›ld›¤› zaman çok daha iyi koflullarda

e¤itim verilebilece¤ini de vurgulayan
Rektör Prof. Dr. Aras, bugünkü koflullarda
bilimsel araflt›rmalara yeterli kaynak
aktarmak bir yana, zaman zaman
s›n›flar›n bile ›s›t›lamad›¤›n› söyledi.

Ö¤rencilerin, Üniversitemizin
olanaklar› hakk›ndaki sorular›n› da
yan›tlayan Prof. Dr. Aras, bar›nma
koflullar›n›n çok iyi oldu¤unu, ko¤ufl
sistemi olmad›¤›n›, en çok dört kiflilik
odalar›n bulundu¤unu, önümüzdeki y›l,
Üniversitemize kay›t yapt›racak tüm
ö¤rencilerin haz›rl›k s›n›f›na gönderilmesi
konusunda çal›flmalar yap›ld›¤›n›,
ö¤rencilerimizin, Erasmus program›ndan
yararlanarak e¤itimlerinin bir bölümünü
Avrupa’daki üniversitelerde geçirme
olanaklar›n›n bulundu¤unu kaydetti.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nin,
“Yeni Y›l ve Bahar Yar›y›l›n›n bafllamas›”
nedeniyle her y›l geleneksel olarak 14 fiu-
bat’ta düzenledi¤i resepsiyona bu y›l Al-
manya’n›n Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart
Cuntz da kat›ld›. Veteriner Fakültesi ö¤re-
tim elemanlar› ile Üniversitemizin Dekan-

lar›, Yüksekokul ve Enstitü yöneticilerinin
bir araya gelerek sohbet etme olana¤› bul-
du¤u resepsiyona, Erasmus Program›’ndan
yararlanarak Veteriner Fakültesi’nde e¤i-
timlerini sürdüren ö¤renciler de kat›ld›.
Polonya’dan Maciej Witold Guzera, Slo-
vakya’dan da Veronika Rencesova ile Mi-

lan Privora, Rektör Prof. Dr. Nusret Aras
ile tan›flarak Üniversitemizle ilgili düflün-
celerini anlatt›lar.

14 fiubat Konseri- Bu arada Ziraat Fakül-
tesi’nde de ayn› gün “Üç Anadolu Grubu”
“14 fiubat Özel Konseri” verdi.

VVeetteerriinneerr  FFaakküülltteessii’’nniinn,,  YYeennii  YY››ll  vvee  BBaahhaarr  YYaarr››yy››ll››  RReesseeppssiiyyoonnuu

ÜÜnniivveerrssiitteemmiizziinn  KKüüllttüürr  vvee  SSaannaatt  YYaayy››nnllaarr››  KKaarrmmaa  SSeerrggiiddee
Ankara Üniversitesi, Koleksiyoncular Derne¤i, PTT, Veh-
bi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi, ‹zcilik Gönüllü-
leri Derne¤i ve ÇA⁄SAV ile birlikte 14 fiubat’ta “Sevgi-
lim Koleksiyonuma Bakar m›s›n” adl› bir karma sergi açt›.
Çankaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde aç›lan
sergide, Ankara Üniversitesi’nin kültür ve sanat yay›nlar›-
n›n tan›t›lmas›n›n yan›s›ra Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ya-
p›lan e¤itim çal›flmalar›n›n izlendi¤i “Kurtulufl Sava-
fl›’ndan Ankara Üniversitesi’ne Belgeler” sergisi de aç›ld›.
Sergide, Ankara Üniversitesi’nin en son ç›kan Kültür ve
Sanat Yay›n› olan üç ciltlik “Cumhuriyetin Baflkenti” ad-
l› Ankara Foto¤raflar› katalo¤u büyük ilgi ve talep gördü.
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Daha önce, Dikimevi Yerleflkesinde bulunan Sa¤l›k Kültür
ve Spor Dairesi’ndeki odas›nda çal›flan Ankara Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi, bundan böyle Tando¤an Yerleflkesindeki
yeni yerinde ö¤rencilere hizmet verecek.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün, Ord. Prof. Dr. fievket Aziz
Kansu Binas›’na tafl›nmas›yla boflaltt›¤› odalara tafl›nan
Ö¤renci Konseyi’nin yeni yerinde, çok say›da çal›flma odas›
ile seminer salonu bulunuyor.

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ÖÖ¤¤rreennccii  KKoonnsseeyyii,,  YYeennii  BBiinnaass››nnaa  TTaaflfl››nndd››

Ankara Üniversitesi’nin Kano
Sporcular›, 2-3 fiubat 2008

tarihlerinde Adana’da yap›lan Çukurova
Üniversitesi 35. Y›l Durgun Su Kano
Olimpik Milli Tak›m› seçme yar›fllar›nda,
dört birincilik, befl ikincilik ve bir
üçüncülük ald›.
Bu sonuçlara göre Ankara Üniversitesi
Tak›m›, tak›m halinde Büyüklerde (Büyük
Erkekler ve Büyük Bayanlar) birinci
olarak üç sporcusunu (Ak›n A¤zer Çiçek,
Sait Alican Çiftçi ve Gizem fien)
Olimpik Milli Tak›ma verdi.

Kampa giren sporcular›m›z, May›s
ay›nda yap›lacak olan Durgun Su Kano
Avrupa fiampiyonas›’nda Olimpiyatlara
gidebilme vizesi alabilmek için Türk Milli
Tak›m› ad›na ülkemizi temsil edecekler. 

Bu arada, 9-10 fiubat 2008
tarihlerinde düzenlenen Çukurova
Üniversitesi 35. Y›l Kürek Milli Tak›m
Seçme Yar›fllar›nda Ankara Üniversitesi
Kürek Tak›m› iki birincilik ve bir
üçüncülük alarak 2008 sezonuna bafllad›.
Türkiye çap›nda büyük 15 kulübün ve 350
sporcunun aras›ndan elemeler, yar›

finaller ve final müsabakalar› sonucunda
birinci olan ekiplerimize madalyalar›
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Alper Ak›no¤lu taraf›ndan tak›ld›. 

Milli Tak›m’a, ‹ki Tek Dümencisiz
Büyükler kadrosunda seçilen Ankara
Üniversitesi sporcular›ndan Ayhan
Y›ld›r›m ve Volkan Sar›han, 4-22 Mart
2008 tarihleri aras›nda Fethiye’de
yap›lacak olan kampa kat›lacak.
Sporcular›m›z ard›ndan da Türk Milli
Tak›m› ad›na ülkemizi yurt d›fl›
yar›flmalarda temsil edecek.


