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Alkolizm tedavisine 
bitkisel des 
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi ve GA- . 
T A'nın ortak tez çalışmasında sarı 

kantaron bitkisinin alkol bağımlıla-

rınııı el ve viicudunda oluşan titı'eme
leri engellediği ortaya çıkarıldı. 

• • niversitemiz Eczacılık Fakültesi ve Gülhane Askeri 

U Tıp Akademisi Farmakoloji Bölümleri tarafından 
ortaklaşa yürütülen doktora tezinde sarı kantaron 

adlı bitkinin alkol bağımlılığının tedavisi konusunda 
önemli katkıları olduğu belirlendi. Çalışmada, sarı 
kantaron bitkisinin alkol bağımlılığında "Yoksunluk Dö
nemi" adı verilen süreçte bağımlıların alkol alımının 
kesilmesi sonrasında el ve ayaklarında oluşan titremeleri 
engellediği ortaya çıktı. Tez çalışmasını Anadolu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enst itüsü öğrencisi İlke Coşkun gerçekleşti rken . çalışmanın 
danışmanlığını ise Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk ve GATA Farmakoloji Bölümü'nden 
Prof. Dr. Tayfun Özbay yürüttü. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. 
Dr. Yusuf Öztürk , çok fazla bilinen bir bitki olan sarı kantaronun 
insan sağlığına büyük yararları bulunduğunu söyledi. 

Devamı 6 oa 

İngiltere'de 
Açıköğretim 

•• 
ruzgarı 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, İngiliz Açık Üniversitesi'ni 
ziyaret ederek Açıköğretim hizmetlerine 

yönelik temaslarda bulundu. 

Onlar bile yaşamın 
değerini biliyor 

STGEÇ 

Eczacıların 

Anadolu 
buluşması 

Eczacılık Fakültesi 
Tüı'I..IJe'de bir illı:.l geı'Çek
leşllı·eı·ek EczacılıA 

Tek110/o/lsi Semi11eı· Giinlerl 
diizenledi. 

Haberi 3'te 

Hocalarımıza 

ikincilik ödülü 
Anadolu Üniversitesi öğre
tim elemanları Sadık Bahçe 
Vt' Gökçe Yüksek, Dedeman 
'l'opluluğu t,arafından düzen
lenen pl'oje yarışmasında 
ikincilik ödülii kazandı. 

llabeı·i 3'te 

GSF'den 20. 
yıl etkinlikleri 
Güzel SaııaUaı· Fakiillesl, 
kıırıılıışıınıın 20 ·ne/ yılını 
diizenleyeceğl etlı:.lnllklerle 

kııtlaJacak. llahel'i 5 'te 

Araştırma 

projelerine 
TÜBİTAK 
desteği 

Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kuru
mu (TÜBİTAK), Türkiye 
Bilimler Akademisi ve 
Yükseköğretim Kurulu 
Türkiye'nin ekonomik, 
siyasal ve beşeri sorun
larını incelemek için çe
şitli üniversiteleı'de bu
lunan öğretim elemanla
rından sosyal ve beşeri 
bilimler alanında araş
tırma projesi çağrısında 
bulunuyor. HABERİ 4 'te 
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Alkolün vücuda olumsuz etkileri konusunda bilginiz var mı? . 

LLI 

Hasan Satılmış 

MMF Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği Bölümü Hazırlık 
Alkol insanların sorunları arttık
ça sorunlarından kaçma, kısa 

süre de olsa unutmaları için baş
vurdukları yöntemlerden biridir. 
Ama herkes bilir ki alkol şişede 

durduğu gibi durmaz. Alkol sadece sarhoş edip 
insanların bilinçlerini kısı süre zayıflatmaz, vücut
ta kalıcı zararlar bırakır. Alkol vücuda girdiğin
de özellikle midedeki enzim dengesini bozar ve 
ileride hazımsızlık, gastrit, ülser gibi rahatsızlık
lara yol açar. Alkolün yağ çözücü etkisiyle ka
raciğerdeki ve beyindeki hücrelerin zarları zarar 
görür. Böylelikle siroz ve karında su toplanması 
meydana gelir. Alkol ayrıca dolaşım sistemine de 
olumsuz etkiler. Alkolle birlikte kılcal damarlar
da özellikle beyin kılcallarında kist oluşumu baş
lar hatta ileriki yaşlarda beyin kanamasına yol 
açar. Kroner damar yetmezliği ile birlikte kalp 
krizi ile sonlanan ölümlere yol açar. Gördüğünüz 
gibi alkol insana sadece sorunları değil vücuttaki 
organların varlığını bile unutturur. Unutmak değil 
unutulmak istemiyorsanız alkolden uzak durun. 

Zübeyde Özkaya 

Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenlği 2.Sınıf 

Alkolün vücudumuza ve psi
kolojimize verdiği maddi ve 
manevi zararları hepimiz biliyo
ruz. Bazen bir kaçış yolu ola
rak düşündüğümüz alköl ölüm

cül boyutlara bile varabiliyor. Kendimizi ve ay
nı zamanda çevremizi düşünüyorsak, alkölden 
uzak durmalıyız. Tabii arada bir içilecek kırmı
zı şarabın da duygularımıza gem vurduğunu 

unutmamak gerekir. 

Emine Özdemir 

AÖF İngilizce 
Öğretmenliği 1. Sınıf 
Öncelikle alkolün çok zararı ı 
olduğunu söylemeliyim ve in
san vücudunda da bir çok 
olumsuz etkisi var. Beyni uyuş-
turuyor ve vücudu tembelleştiri

yor. Davranışlarımızı kontrol etmemizi engelli
yor. Dolayısıyla alkollüyken bir çok dengesiz 
davranışlar sergiliyoruz. Sonradan bunları hatırla
mamız da çok kötü bir şey. Çeşitli ölümcül has
talıklara da sebep oluyor. Özellikle karaciğer ve 
mide üzerinde olumsuz etkisi çok büyük. 

Gökhan Öztaş 

SHYO Hazırlık 
Alkol kandaki proteinlerin yapı
sını bozmaktadır. Ayrıca en 
çok karaciğeri etkilemektedır. 

Siroz gibi öldürücü hastalıkla-~'°"::::--- ra sebebiyet vermektedir. Vü-
cudun çabuk yaşlanmasına neden olur. Be

yin faaliyetlerini zayıflatır ve sinir sistemini 
olumsuz yönde etkiler. 

Sahibi: 

Altan Dönmez 

Eczacılık Fakiiltesi 2. Sınıf 

Alkol insanlar için zararlıdır. 

Özellikle "biyolojik plazma be
deni" ile fiziksel beden arasın-
daki iletişimi zayıflatmakta, 

beyin hücrelerinin ölümüne 
yahut tahribatına neden olmaktır. İlk 

husus baş dönmesi (sarhoşluk) gibi belirtiler gös
terilir. Eğer devam edilirse iki beden arasında 
iletişim kopar. Sonuç ölüm. 

Sibel Mutluer 

GSF İç Mimarlık 
Böliimii 4. Sınıf 

Alkol özel günlerde 1-2 kadehle 
hayatımda varoldu hep. Bilinçal
tını bilinçüstüne çıkarır gibi gö
rüşlere de karşıyım. Tasarıma 

başlarken ilham getiren ve sizi 
dahiyane fikirlere ulaştıran bir araç değil tam ter
sine beyninizi ve vücudunuzu uyuşturan zararlı 
bir sıvıdır. Kullanmayın! 

BESYO Spor Yöneticiliği 

Bölümü 2. Sınıf 

Alkol insanların hayatını etkile
yen ve insanların hayatlarını 

mahveden zehirdir. insanların 
morali bozuk olduğu zaman 

bir teslli aramak amacıyla başvurulan 
bir dosttur. Alkole başlamamın sebebi hayatımda 
geçirmiş olduğum belli başlı evrelerin etkisiyle 
kendimi teselli edebılmek ıçin alkole başladım. 
Ama aciz bir durumda olduğumun farkındayım. 
Bir sporcu olarak alkolü tavsiye etmiyorum .. 

Eczacılık Fakültesi 2. Sııııf 

Cüzi miktarda alındığı vakit vü
cuda faydaları olduğu söyleni
yor. Yalnız ölçüsü kaçırıldığın
da birçok kötü duruma sebebi
yet vermektedir. Günümüzde 

trafik kazalarının büyük çoğunluğu aşırı al
kol kullanımından doğmaktadır. Ve yine bir ta
kım ahlaki ve toplum sorunlarına neden olmak
tadır. Bazı türevlerinin kafi derecede alınması vü
cut metobolizmasında yararlı etki yapmaktadır. 
Yine de bağımlılık yapması açısından ve psiko
lojik bozukluklarda sığınma noktası olduğundan 
ihtiyaç dahilinde olduğuna inanmıyorum. 

M. Ayşe Nar 

Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenlği 2.Sınıf 

Alkölün vücudumuza hem fi
ziksel hem de ruhsal olarak pek 
çok zararı vardır. Tabii bunun 
yanında maddi açıdan da pek 
çok zararı bulunmaktadır. Vucü

dümuzda özellikle sindirim sisteminde ve sinir 
sistemi üzerinde alkölün etkisi büyüktür. Ayrıca 
alkol insanların reflekslerini de zayıflattığı için, 
ülkemizde pek çok ölümcül kazaya sebeb oldu
ğu bilinen bir gerçektir. 
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ESYO Müdiirü 
Alkol tüm insanlarda ama özel
likle gençlerde hem maddi hem 
manevi büyük zararlar vermek
tedir. Özellikle geleceğimiz olan 
gençlerin alkol tutkusundan uzak 
olmaları kendileri, aılelerı ve ül

kemiz için gereklidir. 

YDYO 
Ben alkol kullanmayı. insanın 

kendini bile bile uyuşturması 

olarak adlandırıyorum. Bilinen 
bir gerçektir ki alkol beyinde-

ki kontrol merkezlerini etkilediğinden ne 
kadar çok içerseniz kendinizi o kadar sakinleşmiş 
hissedersiniz. Ancak bu geçici uyuşma sonrasın
da kaslarınızı ve dolayısıyla kendinizi kontrol 
edemez hale gelirsiniz. Belki bu kontrol kaybını 
geçici olarak görüp ayılınca geçer diye düşünebi
lirsiniz ama alkolün kalıcı etkileri hiç de azım
sanmayacak ölçüdedir. Bildiğim kadarıyla aşırı al
kol kullaıııını özellikle mide, karaciğer, pankreas, 
beyin ve dolaşım sistemine büyük hasarlar veri
yor. Bu organlar bizim için hayati organlar. Bu 
organlardaki en büyük etkisi de kanser olarak 
karşımıta çıkıyor. Yanılmıyorsam mide ve pank
reas kanserleri alkol kullananları bekleyen en cid
di kanser türleri. Kalp hastalıkları, damar tıkanık
lığı, uyku bozukluklarını ise hiç saymıyorum. 

Ama belki de geleceğimizi etkileyen en önemli 
etki ise hamile kadınların alkol kullanması. Alkol 
bebeğin gelişimine zarar verdiği için doğum son
rası birçok probleme de davetiye çıkarmaktadır. 
Bu durum sağlıklı bir gelecek nesil için en büyük 
darbe bence. Bunlar aklıma gelen en ciddi etkileri 
ama eminim ki hayatımızı zorlaştıran daha bir 
çok etkisi de vardır. 

Araş. Gör. Erol Şener 

Eczacılık Fakültesi 
Yerinde zamanında çok sık ve 
çok fazla kullanılmadığı taktir
de alkolün zararından bahsetmek 
sanırım çok doğru olmaz. Fazla 
ve ık tüketilen alkol özellikle 
sigara ile alındığında ciddi beyin 

zararlarına neden olduğu araştırmalarda gösteril
miş. Karaciğere olumsuz etkisi keza. Sarhoşluk 
durumunda motor fonksiyonlarının zayıflamasın
dan kaynaklanan kazalarda büyük sorunlar yara
tabilir. Bağımlılık eviyesine geldiğinde tüm bun
lara maddi sıkıntılarda eklenebilir. Sarhoşluk an
larında sosyal ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Fa
kat sorun alkol değil alkolü sık ve fazla kulla
nan insan demek daha doğru bence. 

GSF Çizgi Film Bölümü 
3. Srıııf 

Alkol kullanımı alışkanlık 
haline getirilmedikçe çok da 
zararlı değildir. Ama alışkan
lık haline gelmemesi için çok 

uğraşmalıyız. Zira çok çabuk bağımlılık 
yapabilen bir şeydir. Buna rağmen alkol almayı 
çok seviyorum. 

Sayfa dü.Anleme: Cenk KOKSAL 
Anadolu Üniversitesi Ba-,ımevi'nde 5<XXl adet basılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi, Yunuscmre Kampusü. 
Vakıf Bina,ı, 26470 Eskişehir 

Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 
E-po~ta: haherC<l'anadolu.edu.tr 

Wch: w·ww;ıhaher.anadolu.edu.tr 



1 -

Haber Anadolu Haber 14-27 Şubat 2005 3 

Eczacıların Anadolu buluşması 
Eczacılık Fakültesi Türkiye'de bir ilki geı·çekleştirerek Eczacılık Teknolojisi Seminer Günleri'ni düzenledi. 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 

E
czac ılık . Fakültesı Eczacılık 
Teknolojisı Bölümü Türki
ye 'de bır ilke imza atarak 

"Eczacılık Teknolojisi Seminer 
Günl e rı " adlı bir etkinlik düzenle
dı. Eczacılık teknolojısindelı.i son 
gelişmelerin ele alındığı seminer, 
24-25 Şubat gunleri arasında. 

Kongre Merkezi Salon Anadolu'da 
gerçekleşti. 

Etkinliğin açılışında konuşan 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç , üni
versitelerin araştırma ve geliştirme 
hizmetlerini yapabilmesi için, bilim 
insanlarının niteliklerinin geliştiril
mes i ve onlara gereklı koşulların 

sağlanması gerektiğini söyledi. 
Üniversitelerin bu koşulları sağla-

ması için mali özgürlüklerinin ol
ması gerektiğine dikkat çeken 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç . "Biz 
üniversite olarak araştırma fonunu, 
bölümlere eşit miktarda yaymaya 
çalıştık. TBAM'da yapısal değişik
likler yaparak BİBAM haline getir
dik. Dolayısıyla BİBAM üniversi
temizin fen ve mühendislik alanın
da çalışan hocaların teknik malze
me ihtiyaçlarını karşılayan bir bi
rim olmuştur" dedi. 

Bilim için yaşam kalitesi 
arttırılmalı 

Yapılan araştırmalar için çağdaş 
teknoloji ve intcrnetin zorunluluk 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. En-

gin Ataç. "Anadolu Üniversitesi 
Türkiye ' ninen yüksek kapasitesıte
li İnternet ağına sahiptir. Ayrıca 

kütüphanemiz haftada 90 saat ça
lışıyor. Kültürü ve bilimi artırabil
me!,. için üniversitede yapyanların 
ve okuyanların yaşam kalitesini ar
tırmak gereJ..ir" diye konuştu. 

Bilim ve teknoloji insanın 
yararına kullanılmalı 

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof 
Dr. Ümit Uçucu da günümüzde 
hemen her alanda baş döndürücü 
bir hızla ılerleyen teknolojiyi ve 
onun yarattığı değişimi yakalaya
bilmenin çok kolay olmadığını ifa
de etti. Bu değişimi yakalayabilme-

Prof. Dr. Ümut Uçucu 

nin ve tüm canlılara olumlu yönde 
etki etmesinin hem bugünkü hem 
de sonraki kuşaklar için önemli ol
duğuna değinen Prof. Dr. Ümit 
Uçucu. "Bu amaca ulaşmak için 
ise , insanlığın ortak ürünü olan bi
limin ve teknolojinin insan ve top
lum yararına kullanılmas111ın sağ

lanması gerekir. Bu toplantmın iki 
günlük gündemi içerisinde yer alan 
konu başlıklarına bakıldığında ec
zacılık teknolojisi alanındaki yerle
şik bilgilerin yanmda yeni ve çok 
yararlı bilgilerin de yer alacağ1111 
ve konular üzerinde açabilecek tar
w1malar doğrultusunda gelişmelere 
ışık tutacak yeni ve değerli fikirle
rin oluşabileceğine içtenlikle inam-

Prof. Dr. Yasemin Yazan 

yorum" dedi. 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bö
lümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin 
Yazan ise. iki akademisyen ile üni
versitemizin öğrencilerine seminer 
vermek için yola çıktıklarını, ancak 
sonunda böyle bir ulusal seminer 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkin
liğe Eskişehir dışından 93 öğretim 
elemanının katıldığını belirten Prof. 
Dr. Yasemin Yazan, seminer gün
lerini düzenleme amaçlarınm, hoca
ların uzman olduğu konuları dinle
mek ve fakültenin bilimsel çıtası
nın yüJ..selme\İne katkıda bulunmak 
olduğunu söyledi. 

lsmail İLKSEL Vİ 

AÖF'ten öğretim 
elemanlarına Breeze kursu Hocalarımıza ikincilik ödülü 

Açıköğretim Fakültesi Bil
gisayar Destekli Eğitım 

Birimi tarafından İnternet 

üzerinden ders açmak ve ya
yınlamak isteyen öğretim ele
manlarına yönelik olarak ger
çekleştirilen Macromedia 
Breeze Presentation ve Tra
inıng (İnternet destekli eğitim 
içeriğı haıırlama ve yayınla
ma) yazılımı konusunda hiz
metiçi eğitim semineri. 22 
Şubat günü Kongre Merke
zı'nde Kırmızı Salon'da ya
pıldı. 

Seminere konuşmacı olarak 
AÖF öğretim elemanlarından 
Öğr. Giir . Deniz Dinçer ve 
Öğr. Gör. Salih Gümiı katıl • 
dı . Dinçer ve Gilıııüş seıııı
nerde Bn:eıe'dc ders açmak 
için yapılması gereken lı.onu
ları anlatırken, AÖF Dekan 
Yardımcısı Yard. Doç. Dr 
Mehmet Emin Mutlu ı,c lı.o-

nuşmasında Macromedia Bre
eze' in çevrim içi eğitim ve se
minerler vermek adına geliş
tirilmiş bir çözüm olduğunu 
söyledi. 

Breeze iletişim ağ111ın, ya
ratmak. izlemek. dağıtmak ve 
yönetmek içın gerekli olan 
herşcyı içerdiğini helırten 

Yard. Doç. Dr. Mutlu. Bre
eze kullanıcılarının PowerPo• 
int sunumlarını, stand.ırı web 
tarayıcıları üıerımk Macro
media Flash formatında bilgi 
paylaşımında kullanarak. ctki
leyicı sonu\·lara çok kısa ,a
manda ulaş.ıhileceğini kaydet 
ti Macromcdia Brccıe Pre 
scntation ve Training konu• 
sunda gerekli bilgi İ\' in Açı

köğretim hıklıltesı Hılgisayar 

Destekli Eğitim Birimi Öğr. 
Göı Salih Gümüş'ten (2571 J 
bilgi alınabilir . 

Me~ut DEM'RCIOGLU 

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları Sadık Bahçe 
ve Gökçe Yüksek, Dedeman Topluluğu tarafından 

düzenlenen proje yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. 

Dedeman Topluluğu'nun, kurucu
su Mehmet Kemal Dedeman'm 

anısını yaşatmak amacıyla düzenle
nen "Araştırma ve Geliştirme Proje 
Yarışması 2004'te Turizm ve Otel 
işletmeciliğı Yüksekokulu Ara tınna 
Görevlisi Gökçe Yüksel,. ve Eskişe
hir Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
A. Sadık Bahçe, turizm alanında 
hazırladıkları "Mihalıççık İlçesinin 
Bir Destinasyon Olarak Geliştiril
mesi" isimli projeleri ile ikincilik 
ödülü kazandı. 

Öğretim elemanlarımız. bu çalış
maları ıle Mihalıççık ilçesinin mev
cut çekicilikleri saptayarak, ilçe 
halk111m alternatif turiıme olan 
yaklaşımlarını ve heklentilcrıni ölç
meye yönelik bir alan araştırması 
yapt1J..ları111 belirııilcr. Yüksek ve 
Bahçe. araştırma sonucunda. yöre 
halkının alternatif turiıme yaJ..laşı
mmın analiz edilerek. ilçenın alter
natif turi.rm potansiyeli hclirlenme
ye çalışıldığını ve ekoloJik denge
ye ,arar vermeden uygulanahilecek 
turizm çqitlerinc yönelik önerilerde 
bulunduklarını söylediler. A. Sadık 
Bahçe ve Gökçc Yüksek ödüllerini 
11 Şubat günü Istanbul 'da dü.rnle
ncn törenle aldılar. 
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Anadolu Haber·cten 

Alkol tedavisinde 
bir adım ... 

Alkol tedavisinde bitkisel ilaç
lardan yararlanmaya yönelik 

olarak sürdürülen bir araştırma 

olumlu sonuçlar verdi ... 
Sarı kantaron bitkisinin alkol 

bağımlılarının tedavisinde önemli 
katkılar sağladığı ve alkol alımı
nın kesilmesinden sonra el ve 
ayaklarda oluşan titremeleri orta
dan kaldırdığı bulundu. 

GAT A ile ortaklaşa yürütülen 
araştırma, alkol bağımlılarının te
davisinde yeni umut olacağa 

benziyor ... 
* * * 

Sokrates-Erasmus programı 

kapsamında Avrupa'daki üniver
sitelere giden 17 öğrenciden biri 
de Konservatuvar öğrencimiz 

Anıl Çelik ... 
Anıl Çelik, müzik performansı 

sayesinde, Polanya'da öğrenim 

gördüğü akademide, "Yılın En 
İyi Öğrencisi Çiçeği" ödülünü 
aldı. .. 

Bu dönemde gidecek 58 öğ
rencimizin de benzer başarılar 

göstererek, üniversitemizi Avru
pa' da en iyi şekilde temsil ede
ceğine ve yurda yeni birikimler
le döneceklerine inanıyoruz ... 

* * * 
Eczacılık Fakültesi 'nde öğren

cilere yönelik seminer olarak 
planlanmaya başlanan, ancak za
manla gelişen ve Türkiye'de bir 
rlk olan Eczacılık Teknolojisi 
Seminer Günleri, üniversitemiz 
içinden olan yoğun ilgi yanında 
başka üniversitelerden gelen 93 
öğretim elemanıyla önemli bir 
akademik etkinliğe ev sahipliği 

yaptı. .. 
Eczacılık teknoloji i alanındaki 

yerleşik bilgilerin yanında yeni 
teknolojilerin de ele alındığı otu
rumlarda, önemli konular tartış
maya açıldı ... 
Eczacılık Fakültemizin ilkini 

düzenlediği bu etkinlik, gelecek 
yıllarda da artan bir ilgi ile de
vam edecektir... 

Sevgiyle 
kalın ... 

Araştırma projelerine TÜBİTAK desteği 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), araştırma proje çağrılarının içeriğinde ve 
kapsamında değişiklikler yaptı. Önerilerecek projelerden, ülkemizin refahını artırmak, sosyal 

ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak ve topluma mal etmek gibi konular bekleniyor. 
ühendislik Mimarlık 

M Fakültesi Dekanı_ v_e 
aynı zamanda TUBI
TAK Mühendislik 

Araştırma Grubu Yürütme Kuru
lu üyesi Prof. Dr. Hasan Man
dal, "Bilim ve teknoloji alanın
daki araştırma ve geliştirme po
litikalarının ekonomik kalkınma. 
sosyal gelişme ve milli güvenlik 
hedefleri doğrultusunda tespit 
edilmesi, yönlendirilmesi ve ko
ordinasyonunun sağlanması" 

amacıyla Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu'nun (BTYK), 8 
Eylül 2004 tarihinde bir toplantı 
gerçekleştirdiğini söyledi. Prof. 
Dr. Mandal, toplantıda. TÜBİ
TAK'ın, 2005-2010 yıllarını kap
sayan 5 yıllık bir Ulusal Bilim 
ve Teknoloji Politikaları Uygula
ma Planı hazırlayıp Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu'na 
sunmasına karar verildiğini kay
detti. 

Sunulacak uygulama planının 
ana hedeflerinin, ARGE'ye olan 
talebi, bilim insanı, mesleki ve 
teknik eleman sayısını ve niteli
ğini arttırmak ve ARGE harca
malarının Gayri Safi Yurtiçi Ha
sılası içindeki payını yükseltmek 
gibi önemli kriterleri içerdiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Fen, mühendislik, sağlık bi
limleri projelerinin "VİZYON 
2023" projesi kapsamında belir
lenen güdümlü konularda öneril
mesi beklenirken, sosyal ve be
şeri bilimlerde yapılacak projeler 
de desteklenecek. Ayrıca bu pro
je konularının çok daha geniş 

kapsamda "Türkiye'nin güncel 
ekonomik, sosyal, siyasal veya 
beşeri sorunlarının incelenmesi" 

MMF Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal 

konu başlığında önerilebileceği 

TÜBİTAK tarafından belirtilmiş
tir ." 
TÜBİTAK, Türkiye Bilimler 

Akademisi ve Yükseköğretim 

Kurulu Türkiye'nin ekonomik, 
siyasal ve beşeri sorunlarını in
celemek için Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinde bulunan öğretim 
elemanlarına osyal ve beşeri bi
limler alanında araştırma projesi 
çağrısında bulunuyo;, Başvurmak 
isteyen öğretim elemanları 

www.tubitak.gov.tr/sbb İnternet 

adresinden projeye ilgili detaylar 
hakkında bilgi alabilirler. 

Prof. Dr. Hasan Mandal, pro
jede hukuk-felsefe, tarih-coğraf

ya, eğitim bilimleri ve kent ve 
yaşam çevresi sorunları gibi çe
şitli araştırma alanlarının yer al
dığını belirterek, TÜBİTAK'ın 
böyle bir projeye destek verme
sindeki amacın, öğretim eleman
larının daha fazla araştırmaya 

yöneltmek olduğunu ve sosyal 
bilim alanında da kuvvetli olan 
Anadolu Üniversitesi gibi bir ku-

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nezih Varcan 

rumun böyle bir fırsatı değerlen
dirmesi gerektiğini kaydetti. 

En son gerçekleştirilen TÜBİ
TAK Bilim Kurulu toplantısında 
bu projelerde uygulanacak mali 
ilkelerin belirlendiğini de ifade 
eden Prof. Dr. Mandal, proje 
ekibinde yer alan proje yürütü
cüsü, yardımcı araştırmacılar ve 
danışmanlara telif, yardımcı per
sonel olarak görev yapan yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerine 
de burs ödemesi yapılabileceği
nin belirtildiğini kaydetti. 

Prof. Dr. Hasan Mandal, Bu 
kapsamda 2003 yılında TÜBİ
TAK Araştırma projelerine ayrı
lan bütçenin 7.453 Trilyon TL 
olduğunu, 2005 yılında ise bu 
bütçenin 70 kat arttırılarak AR
GE (araştırma ve geliştirme) 

ödeneği olarak 400 Milyon YTL 
(400 Trilyon TL)'e üzerine çıka
rıldığının altını çizdi. Prof. Dr. 
Mandal , bu bütçenin gelecek yıl
larda daha da arttırılarak 
2007'de yüzde 2, 201 O yılında 
da Avrupa'nın da hedefi olan 

yüzde 3 'e ulaştırılmasının plan
landığını dile getirdi. 

Anadolu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyon 
Başkanı ve Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nezih Varcan ise , ev
rensel üniversite hedefimiz doğu
rultusunda araştırma projelerine 
büyük destek ve önem verildiği
ni söyledi. Prof. Dr. Varcan, 
üniversitemiz öğretim elemanları
nın yaptığı bilimsel araştırmala
rın her geçen gün artarak üni
versite-sanayi işbirliğini geliştir
diğini ve yapılan bilimsel araş
tırmaların ülkemize de büyük öl
çüde katkı sağladığını belirtti . 

1998-2004 yılları arasında ya
pılan ve halen devam eden araş
tırma projeleri hakkında bilgiler 
veren Prof. Dr. Yarcan, yapılan 
istatistiklere göre fen bilimleri 
alanında 204, sağlık bilimleri 
alanında 52, sosyal bilimler ala
nında da 111 araştırma projesi
nin yer aldığını kaydetti . 

2004 yılında 61 araştırma pro
jesinin onaydan geçtiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Nezih Yarcan, 
onaydan geçen çalışmaların 33'ü 
genel amaçlı, 28'i ise lisan üstü 
tez projesi niteliğinde. Fen bi
limleri alanında 37, sosyal bilim
ler alanında 13 ve sağlık bilim
leri alanında da l I araştırma 

projesine 2004 yılında destek ve
rildi." diye konuştu. 

Prof. Dr. Nezih Yarcan ayrı
ca, 2004 yılında Citation Index 
tarafından taranan dergilerde ya
pılan bilimsel yayın sayısının 

l 30'u bulduğunu ve bu yayınlar
dan Mühendislik Mimarlık Fa
kültesi'nde öğretim üyesi başına 
l. 1 O yayın düştüğünü belirtti. 

--Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Açıköğretim' den kokteylli kutlama 

I
• nternet Destekli Açıköğreıim 

derslerinin 2004 döneminin 
tamamlanması nedeniyle öğ

retim elemanları yemekhanesin
de 23 Şubat günü bir kokteyl 
düzenlendi. Kokteyle rektör yar
dımcıları. açıköğretim fakültesi 
çalışanlarının yanısıra, fakülte 
dekanları ve yüksekokul müdür
leri de katıldı. 

Kokteylede bir konuşma ya
pan AÖF Dekanı Prof. Dr. 
Nazmi Ulutak, Açıköğretim Sis
teminde İnternet üzerinden ders 
verilmesine ilk kez 2001-2002 
öğretim yılmda Bilgi Yönetimi 
Önlisans Programı ile başlandı
ğını belirterek, bu programda 
12 ders hazırlanarak İnternet 

üzerinden öğrencilere sunuldu
ğunu söyledi. 

2004 yılında değişik s ınıfl ara 
ait 14 yeni al ı ştırma yazılımı 

üretildiğini ve böylece yayınla
nan ders sayısının 24 olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Ulutak, 
2004 yılında İngilizce Öğret
menliği Lisans Programı 'nın 3. 
ve 4. sınınarında l O derse ait 
çevrimıçi yazılımlar hazırlanarak 
internete aktarıldığını kaydetti . 

Prof. Dr. Nazmi Ulutak söz-

Öğretim elemanları, AÖF İnternet des
tekli derslerin tamamlanması nedeniyle 

verilen kokteylde bir araya geldi. 

[erini şöyle sürdürdü: "Bu ders
lerin hazırlanmasında Anadolu 
Üniversitesi 'nin hemen hemen 
her biriminde görevli öğretim 

elemanları, editör, konu uzmanı, 
cğıtim tasarımcısı, grafik, can
landırma tasarımcısı ve seslen
dirmeci olarak Açıköğretim Fa
kültesi Bilgisayar Destekli Eği
tim Birimi'ndeki yapım ekiple-

rıne destek vermişlerdir. Bu 
destek verilmeseydi, bu hizmet
lerin gerçekleştirilmesi mümkün 
olmayacaktı. Bu nedenle İnter

net destekli eğiıim projelerinde 
görev alan tüm öğretim eleman
larına teşek1'ür ediyorum." 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 
ise, Açıköğreıim Sistemindeki 
ınternete dayalı alıştırma yazı-

lımlarının hedeflenen ve erişen 
öğrenci sayıları açısından Türki
ye 'nin en büyük e-öğrenme 

projesi olduğunu söyledi. Her 
yıl açıköğretim öğrencilerinin 

yaklaşık yüzde onu oranında 

yeni öğrenci bu sistemden ya
rarlanmaya başladığını hatırlatan 
Prof. Dr. Ataç, Bu sene gerçek
leştirilen tanıtım faaliyetleriyle 
ve artan sayıda dersin yayınlan
ması nedeniyle öğretim yılı 

sonuna kadar aktif açıköğretim 
öğrencilerinin yüzde 25'inin bu 
derslerden yararlanmasını bekle
diklerini kaydetti. 
E-öğrenme hizmetlerinin ser

vise konulması nedeniyle Ana
dolu Üniversitesi'nin İnternet 
sunucularından yayınlanan bilgi 
miktarında önemli artışlar oldu
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. En
gin Ataç sözlerini şöyle sür
dürd: "UlakNct istatistiklerine 
göre bu öğretim yılının başında 
Anadolu Üniversitesi intemette 
yayınlanan bilgi miktarı açısın
dan 14. üniversite iken Ekim 
ayında 13., Kasım ayında 8., 
Aralık ve Ocak aylarında 6, şu
bat ayında ise 3. üniversite du
rumuna yükselmiştir" dedi. 

1 

1 

1 
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GSF'den 20. yıl etkinlikleri 
Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluşunu yıl boyunca düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. 

A
nadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi kuruluşu
nun 20. yılını kutluyor. 

Fakülte kutlamalar kapsamında 
idari personeline eğlence gecesi 
düzenledi. Gecede kuruluşundan 

günümüze fakülteye emeği geçen 
tüm personel anılırken, Güzel Sa
natlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Atilla ATAR yaptığı konuşmada 
fakültenin kuruluş süreci ve geli
şimi ile ilgili görüş ve temenni
leri belirterek 20. yıl anısına ge
ceye katılan tüm personele hedi
yeler dağıttı. 

GSF, kuruluşunun 20. yılı ne
deniyle Aralık 2005 'e kadar bir 
dizi etkınlik gerçekleştirecek. Bu 
etkinliklerde seminerler, konfe
ranslar, atölye çalışmaları ve ser
giler yer alacak. 

Buna göre Mart ayında düzen
lenecek etkınliklerden bazıları 

şöyle: 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
"THE BIG PRINT" adıyla açtık
ları sergileriyle tanınan Quensen 
Uluslar arası Taş Baskı Atölyesi 
Koleksiyonu Sergisi 25 Mart- 25 
Nisan tarihleri arasında Anadolu 
Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Mü
zesinde izleyicilerin beğenilerine 

sunulacak. 
1982 den beri Quensen Litog

rafi atölyesinde çalışan Mıcha 

Kloth 18-30 Mart tarihleri ara-

sında Anadolu Üniversitesi Gü
zel sanatlar Fakültesi 'nde Baskı 
Sanatları Bölümünde atölye çalış
maları gerçekleştirecek. 

Güzel Sanatlar Fakültesinin se
ramik bölümü öğretim elemanları 
ise 19 Mart -7 Nisan tarihleri 
arasında Orta köy Sanat Galeri
sinde karma seramik sergisi dü
zenleyecek. 

--------
Ayfer ER 

Konservatuvar 
hocalarından konser 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuv9rı Müzik 
Bölümü'nden Yard. Doç. Ozan Tunca, Oğr. Gör. 

Burcu Tunca, Araş. Gör. Oytun Eren, Öğr. Gör. Ezgi 
Gönlüm Yalçın ve Öğr. Gör. Sibel Sarıcan, 25 Şubat 
Cuma günü müzik severlerle buluştular. 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kon
serde, Ezgi Gönlüm Yalçın kemanda, Burcu Tunca vi
yolada, Ozan Tunca viyolonselde ve Sibel Sarıcan Oy
tun Eren piyanoda yer aldılar. 
Konserde Necil Kazım Akses'in Capriccio'su, Henri Vi
extems'in Viyola ve Piyano için Sonat'ı, Johannes 
Brahms'ın Scherzo, Op, Poshumous ve Piyanolu Kuar
tet' i seslendirildi. 

Erkal ile Rock müzik söyleşisi 

Anadolu Üniversitesi Rock Mü
zik Kulübü, rock müziğin 

otorite isimlerinden Güven Erkin 
Erkal 'ı öğrencilerle buluşturuyor. 
Buluşmada söyleşinin yanı sıra 

kısa film gösterimi de yer alıyor. 
Etkinlik, 11 Mart Cuma günü, 

Sinema Anadolu'da, saat 16.00'da 
başlayacak. 

Tiyatro Anadolu Mart Programı 
01 Mart Sah KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

02 Mart Çarş. KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

03 Mart Perş. KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

5-12 Mart Avrupa Tiyatro Alanı Festivali (Köln) 
Etkinliği Nedeniyle Almanya Turnesi 

15 Mart Sah KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

16 Mart Çarş. KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

17 Mart Perş. MİDASIN KULAKLARI 19:00 

19 Mart C.tesi MİDASIN KULAKLARI 15:00 

22 Mart Sah KÖRAYAK 19:00 

23 Mart Çarş. KÖRAYAK 19:00 

24 Mart Perş. MİDASIN KULAKLARI 19:00 

26 Mart C.tesi MİDASIN KULAKLARI 15:00 

29 Mart Salı ZAMAZİNGO 19:00 

30 Mart Çarş. ZAMAZİNGO 19:00 

31 Mart Perş. KÖRAYAK 19:00 

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 

Gişe: Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu 
O 222 335 05 80 / 1301 
w'±l_w.tiyatroanadoJu.edu.tr 

Hafta içi hergün 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor ... 

Atatürk Lisesi / Odun azan ESKİŞEHİR 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

MİLLİ MÜCADELE 
SiNAYI ... 

Son zamanlardaki "aydın" tartış

malarının odak noktasında yer alan 
konulardan biri de, ne yazık ki ken
dini aydından sayan kimilerinin ya
kın tarihimiz konusunda tüyler ür
pertecek kadar bilgisiz olmaları. Os
manlı'nın çöküşünden Cumhuriyet'e 
nasıl gelindiği, Cumhuriyetin kuru
luş aşamasında, başta Mustafa Ke
mal olmak üzere, kurucu kadronun 
hangi engellerle çarpışmak zorunda 
kaldığı, yeterince bilinmiyor. Bilinse 
de, anlaşılmaz nedenlerden ötürü, 
artık önemsenmiyor. 

İşin en acı yanı, bu gafletin içer
sinde olanların böyle bir bilgisizliğin 
orta yerinden Mustafa Kemal'in 
yapmış olduklarını ve Kemalizm'i 
eleştirmeye(!) kalkışmaları. Bu du
rumda günümüz gençliğinin - bu 
gafillerin ağızlarından ve kalemlerin
den çıkanları gerçeklerin ta kendisi 
diye saymamaları için - sözünü et
tiğimiz yakın tarihimizi ve özellikle 
de Milli Mücadele dönemini ayrın
tılı öğrenmelerinde büyük yarar var. 
Üstelik bu konuda başvurulabilecek 
kaynakların sayısı da hayli kabarık. 

Türk edebiyatının değerli yazarla
rından Halide Edip Adıvar, edebi
yatçı kimliğinin yanı sıra Kurtuluş 

Savaşı'na da Mustafa Kemal Ata
türk'ün yanında doğrudan katılmış, 
cephelerde olup bitenlere görgü ta
nıklığt etmiş bir aydın. Kurtuluş Sa
vaşı 'nın ünlü Halide Onbaşı' sı, o 
günleri, aynı zamanda anılarının 

ikinci bölümü olan "Türk'ün Ateşle 
İmtihanı" başlıklı kitabında dile ge
tirmiş. 1918- J 923 yılları arasmı kap
sayan kitap, Milli Mücadele diye bi
linen, tarihte bir eşine daha rastla
nılması çok güç İstiklill Savaşı 'nı. 
bütün arka planıyla birlikte gözler 
önüne seriyor. 

"Türk'ün Ateşle İmtihanı"nm en 
önemli yanlarından biri, Milli Müca
dele'nin sadece "hariçten" gelen 
düşmanlara karşı değil, fakat en az 
onlar kadar tehlikeli olan "dahili" 
düşmanlara karşı da nasıl ve ne bü
yük bir kararlılıkla yürütülmüş oldu
ğunu tüm açıklığıyla gözler önüne 
sermesi. Bu büyük öyküde, ülkede 
ve Ankara' da herkesin kapkara 
umutsuzluklar içinde kıvrandığı bir 
dönemde Atatürk 'ün, o büyük kur
tarıcının aktllara sığmaz irade gücü 
var. Onun çevresinde kenetlenenlerin 
işgal yılları ve bütün bir savaş bo
yunca nelere göğüs gerdiklerinin fo
toğrafı var. Ve nihayet, bütün bir 
milletin toptan şahlanışıyla. gerek i
lah ve malzeme, gerekse asker sayı
sı bakımından çok üstün bir düşma
nın nasıl yenildiğinin destanı var. 
Kanımca "Türk'ün Ateşle İmtiha

nı" okunmaksızın o yılları anımsa
maya yönelik her türlü çaba, eksik 
kalmaya yargılıdır. Özellikle o dö
nemi sadece anlatılanlardan ve oku
nanlardan bilen yeni kuşaklar için 
Halide Edip Adıvar'ın Özgür Yayın
cılık tarafından basılan bu kitabını 

okumak, bir zorunluluktur. 
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lngiltere'de Açıköğreti 
il 

m ruzgarı 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç İngiliz Açık Üniversitesini ziyaret ederek Açıköğretim hizmetlerine yönelik temaslarda bulundu. 

R 
ektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, Şubat ayında İngi
liz Açık Üniversitesi'nin 
konuğu olarak Londra 'ya 
gitti. İngiliz Açık Üni

versitesi Rektörü ile çeşitli konular
da görüşmelerde bulunan Rektör 
Prof. Dr. Ataç, Türkiye'nin Londra 
Büyükelçiliği'nde de bir basın top
lantısı düzenleyerek, 7 Batı Avrupa 
ülkesinde sürdürülen Açıköğretim 

hizmetlerinin talep olması durumun
da İngiltere'de de uygulanabileceği
ni söyledi. Prof. Dr. Ataç, diğer 

Batı Avrupa ülkelerinde verilen 4 
yıllık işletme, iktisat, kamu yöneti
mi eğitimi ile 2 yıllık turizm ve 
otelcilik, halkla ilişkiler, bilgi yöne
timi ve dış ticaret eğitimleri nin 
Londra'da da verilebileceğini açık
ladı. 

İngiltere Açıköğretim Üniversitesi 
Rektörü ve Türkiye'nin Londra Bü
yükelçisi ile görüşmelerinin ardın
dan TVA'ya konu ile ilgili açık

lamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç, geçtiğimiz yıl İngiltere 
Açık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Brenda Gourley'in ikili temaslarda 
bulunmak üzere üniversitemize gel
diğini söyledi. Prof. Dr. Ataç, Şu
bat ayında yürütülen görüşmelerde 
önceki görüşmelerin bir sonucu ola
rak Anadolu Üniversitesi'nin Avru
pa'nın 7 ülkesinde sürdürmüş oldu
ğu Açıköğretim hizmetlerini Lond
ra' daki Türk vatandaşlarına ve soy
daşlarma da verebilme dünüşcesinin 
hakim olduğunu belirtti. Bunun 
üzerine Londra Büyükelçisi Sayın 

Akın Alptuna ile ilişkiye geçtikleri
ni anımsatan Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç, Londra Büyükelçiliğinin 
bu konuda yakın ilgi gösterdiğini 

kaydetti. Büyükelçiliğin bu işi des-

teklenmesinin yapılan hizmetlerde 
işlerin daha kolay hale geleceğini 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Ataç, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin de Anado
lu Üniversitesi gibi önemli bir eği
tim kurumunun arkasmda olması 

Anadolu Üniversitesi için çok 
önemli bir olay olduğunun altını 

çizdi. 
Alptuna ile görüşmesinin ardm

dan İngiliz Açık Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. Brenda Gourley ve 
arkadaşlarıyla bir araya gelen Prof. 
Dr. Engin Ataç, uzun bir toplantı 
sonucunda İngiliz Açık Üniversitesi 
ile uzaktan öğretim hizmetlerinin 
yanı sıra birçok konuda da işbirliği 
yapılabileceğini gördüklerini kaydet
ti. 

Dünyadaki açık üniversitelerin 
öğretim bedellerinin Anadolu Üni
versitesi ' nin sunduğu hizmetlerin 
bedeliyle kıyaslanamayacak kadar 
yüksek derecede olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Engin Ataç sözle
rini şöyle sürdürdü: "İlk olarak bu 

bedel farklılığı ciddi bir sorun ola
rak ortaya çıktı. Biz Anadolu Üni
versitesi olarak Açıköğretim hizmet
lerini dünyada en ucuz sunan bir 
üniversiteyiz. Bu bakımdan ortaya 
çıkan sıkıntıları en kısa zamanda 
çözmeyi amaçlıyoruz." 

Görüşmelerde, açılacak program
lara 50 öğrencinin başvurması ha
linde Londra'da bir sınav merkezi 
açılabileceğini dile getiren Prof. Dr. 
Engin Ataç, Batı Avrupa'da 11 il
de gerçekleştirilen Açıköğretim hiz
metlerinin Londra'da da yürütebile
ceklerini açıkladı. 

Yapılan görüşmelerde İnternet 

üzerinden NewYork State Üniversi
tesi ile ortak yürütülen e-MBA 

master programından da bilgiler ve
ren Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 
sözlerine şöyle devam etti: "İngilte
re 'den bu master programına katıl
mak bence daha kolay. Çünkü ora
daki vatandaşlarımızın dil problemi 
yok. İngiltere Açık Üniversitesi ' yle 
ileriki tarihlerde farklı alanlarda ça
lışmalar yapmak istiyoruz" dedi. 
Rektör Prof. Dr. Ataç toplantıda 

ayrıca , Açıköğretim ' in çalışan in
sanlar açısından çok iyi bir eğitim
öğretim imkanı yarattığını belirte
rek, İngiltere'den programlara kayıt 
yaptırmak isteyenlerin Köln 'deki 
Açıköğretim bürosu ile irtibata ge
çilebileceğini önemle vurguladı. 

Mevlüt DEMİRCİÖGLU 

TOİYO'dan 
Efes'e 

hizmet içi 
eğitim 

TOİYO'nun katkılarıy

la İstanbul'da gen;ek
leştirilen Tiirkiye Otel-

ciler Birliği'ne bağlı 
otel çalışanlarına, 

Et'es Pilsen iirünleri 
hakkında eğilim verdi. 

Türkiye Otelciler Birliği'ne 

üye olan, otel ve satış nok
talarında çalışan personele ve 
Efes Pilsen ürünleri satan satış 
noktalarında eğitim vererek ve 
bira kültürünü (biranın tanımı 

ve tarihi, biranın içindekiler, 
biranın üretim süreci, biranın 

pastorizasyonu, bira çeşitleri, 

fıçı bira ekipmanları, hijyen ve 
sanitasyon) gibi konular anlatıl
dı. 1402 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirilen ve yaklaşık ola
rak bir sene süren eğitim so
nunda programa katılan tüm 
personele sertifika verildi. 
Programda anlatılan konular bir 
kitap halinde getirilerek Ana
dolu Üniversitesi tarafmdan ya
yınlandı. 

Pembe KAı<A 

Alkolizm tedavisine bitkisel destek 
Anadolu Üniversiesi Eczacılık Fakültesi ve GATA'nın ortak tez 
çalışmasında sarı kantaron bitksinin alkol bağımlılarının el ve 

vücudunda oluşan titremeleri engellediği ortaya çıkarıldı. 

Baştarafı l'de 
ezacılık Fakültesi olarak bu 

E bitkinin etkileri üzerine 
uzun zamandır çalıştıklarını 

ve birçok yayın çıkardıklarını 

kaydeden Prof. Dr. Öztürk, "Sarı 
kantaron bitkisi alkolizm ve dep
resyon tedavisinde kullanılmakta
dır. Ancak bu bitkinin, alkolden 
kurtulma dönemi sırasında ortaya 
çıkan yoksunluk dönemindeki et
kileri ilk kez bu tez ile araştı
rıldı. Bilindiği üzere alkol tedavi
sinde, alkolden uzaklaşma yani 
yoksunluk dönemi oluşmaktadır. 

Bu dönemde bağımlılar çeşitli 
uyku ilaçları ve kas gevşeticiler 
ile alkolden uzak tutulmaya çalı
şılır. Dolayısıyla bu ilaçlar da ki
şinin gündelik hayatına normal 
bir şekilde devam etmesini engel
ler. Üstelik midede ve diğer or
ganlarda büyük oranda yan etki 

meydana gelir" dedi. 
Yoksunluk döneminde meydana 

gelen yan etkilerin azaltılması ve 
tedavi sırasında bağımlı kişinin 
gündelik yaşamında meydana ge
len aksamaların ortadan kaldırıl
ması amacı ile bu çalışmaya baş
ladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öz
türk, "Yoksunluk döneminde, ba
ğımlı insanlarda tutarık dediği

miz, el ile vucutta meydana ge
len titremeler olmaktadır. Yine 
bu dönemde bunlata ek olarak 
sesli uyarılara ani reaksiyon veri
lir ve duruş bozuklukları oluşur. 
Üç yıl süren bir çalışma sonun
da sarı kantaron bitkisinin bütün 
yoksunluk dönemine etkileri de
ney hayvanları üzerinde denendi 
ve ortaya çıkan sorunlar engel
lendi. Bu davranışlar hayvanlarda 
olduğu gibi insanlarda da oluşu
yor, dolayısıyla insanlar üzerinde 

de etkili olacaktır" diye konuştu. 
Sarı kantaron bitkisinin alkol 

bağımlılığı tedavisinde daha az 
yan etki gösterdiğini belirten 
Prof. Dr. Yusuf Öztürk, "Bu ça
lışma ile tedavi sırasında uyku 
ilaçları ve kas gevşetici ilaçların 
vücuda verdiği zarar azalacak. 
Kişi gündelik hayatına daha rahat 
devam edebilecek" diye konuştu. 

Bu tezden çıkan üç çalışmanın, 
önümüzdeki yaz döneminde, 
Avusturya ' da düzenlenecek olan 
8. Dünya Biyolojik Psikiyatri 
Kongresi'nde sunulacağını bildi
ren Prof. Dr Yusuf Öztürk, bu
nun dışında, Farmakoloji Bölümü 
olarak bitkilerde bulunan antiok
sidan maddeler üzerinde yaptıkla
rı çalışmaların de devam ettiğini 
sözlerine ekledi. 

lsmail iLİ<SELVİ 



Spor Anadolu Haber 

Anadolu 1 
bekliyor 
T 

ürk iye Bayanlar Hentbol 1. 
Li gi A Klasmanında müca
del e eden hentbol takımı

mız, geçen yılın şampiyonu Üs
küdar Belediyespor'u 40-29 mağ
lup ederek zirve yarışında Havel
san ile baş başa kaldı. 

Porsuk Spor Salonu 'nda 19 Şu
bat günü oynanan karşılaşmanın 
ilk 15 dakikası 10-8 konuk eki
bin üstünlüğü ile geçildi . Maçın 
26. dakikası 15-15 berabere ta
mamlandı. Serpil attığı gol ile ilk 
yarının skorunu ilan etti (20-18). 

İkinci yarıda oyuna ağırlığını 
koyan hentbolcularımız farkı git
tikçe açarak karşılaşmadan 40-29 
galip ayrıldı. Antrenörümüz Sinan 
Öner .. Lig 3 · ncüsünü farklı bir 
skor ile yendik. 2. yarı çok iyi 

oynadık. Özellikle savunmada 
mükemmele yakın bir performans 
ortaya koyduk. Bugün bize des
tek veren seyirciye de ayrıca te
şekkür ederim. Bundan sonra oy
nayacağımız 2 maç çok önemli" 
dedi. Aldığı bu yenilgi ile ge
çen yılın şampiyonu Üsküdar Be
lediyespor şampiyonluk yarışında 
havlu attı. Ekibimiz 13 Mart ' ta 
Eskişehir'de Havelsan ile oynaya
cağı şampiyonluk maçını bekle
meye başladı. Anadolu Üniversi
tesi-Havelsan karşılaşması bu yı
lın lig şampiyonunu tayin edecek. 
Hentbolcularımız Havelsan ma
çından önce 6 Mart'ta Eskişehir 
derbisinde OGÜ ile karşılaşacak. 

Taner AYYILDIZ 

Futbolcular 
terfilerde 

Bayan voleybolcular rövanşı aldı: 3-0 
Ugln ilk yarısında yenlldlğl Çanakkale Beledlyespor'u yeneı·ek 6'ncı sıraya yükseldi. 

nadolu Üniversitesi 

AFutbol takımı , Eskişe
hir Amatör Süper 

Lig'de 20 Şubat günü Şe
kerspor'u 2-0 mağlup etti. 
Ekibimizin golleri Başar'dan 
geldi. Futbol takımımız, 26 
Şubat günü ise Tek Porsuks
por'a 2-0 yenildi. Tek Por
suk yenilgisine rağmen takı
mımız ligi ilk üç içinde bi
tirmeyi garantiledi için 3. 
Lig Terfi karşılaşmalrında 

Eskişehir ilini temsil etme 
hakkını elde etti. Takımımız 
önümüzdeki hafta Amatör 
Süper Lig şampiyonluğu için 
Çifteler ile kozlarını kendi 
evinde paylaşacak. 

Voleybolcularımız 

rövanşta rakibine set 
vermedi. 

ürkiye Bayanlar 2. 

TVoleybol Ligi'nde 
mücadele eden ba

yan voleybol takımımız, 
lig 6'ncısı Çanakkale 
Belediyespor'u 3-0 mağ
lup ederek puanını l 2'ye 
yükselterek lig 6'ncılığı
na yükseldi. 

Voleybolcularımız, 27 
Şubat günü Yunusemre 
Kampusü Spor Salo-
nu 'ndaki karşılaşmada 
ilk seti 25-19, ikinici ve 
üçüncü setleri 25-21 ga
lip kapattı. Takımımız, 
önümüzdeki hafta İstan
bul deplasmanında Ata
şehir ile karşılaşacak. 

Rıza Solmaz: Türkiye finallerini hedefliyoruz 
Erkek basketbol takımımızın antrenörü, takımının son durumunu Anadolu Haber'e değerlendirdi. 

Rıza Solmaz, kısa bir takım olmanın 
dezavantajını baskılı oynayarak 
gidermeye çalıştıklarını söyledi. 

Erkek basketbol takımımız, Türkiye Böl
gesel Basketbol Ligi'nin ilk aşamasını 

namağlup olarak ilk sırada tamamladı ve 
ikinci aşamaya yükseldi. Basketbol takımı
mız sezon öncesi Osmangazi Üniversite
si 'nden M. Anıl ve Şivan'ı, Bursa 
BOSCH'tan Melih Duranlı ve Bursa Ye
şimspor'dan Günay'ı transfer etti. Sezon 
başındaki hedeflerinin Türkiye finallerine 
gıtmek olduğunu ifade eden antrenörümüz 
A. Rıza Solmaz, "12 oyuncumdan da ilk 
aşama karşılaşmalarında yararlandım. Takı

mımda herkes görev adamı. 1. Aşama mü
sabakalarında rakiplerimize göre bir oyun 
sistemı ile oynadık. Takımımda forvet sa
yısı çok fazla. Hücum sistemimiz de daha 
çok forvetleri oynatmak üzerine kurulu. 
Bundan dolayı forvetlerim daha çok top 
kullandılar" dedi. Solmaz kısa bir taklf!l 
olduklarını vurgulayarak, "Bu sıkıntıyı bas
kılı savunma yaparak aşmaya çalışıyoruz. 
Bizim takım 4-5 dakika gevşediğinde ra-

kipler aradaki farkı kapatıyor. 40 dakika 
mücadele etmeliyiz. Oyunu belli periyotlar
da rolantiye alma gibi bir lüksümüz yok. 
1. ve 40. dakikadaki performansımızda bir 
değişme olmamalı. Bunun içinde çok 
oyuncu ile oynuyoruz. Saha içinde takımı
mı çok diri tutmaya çalışıyorum" diye ko
nuştu. 

Rıza Solmaz, Melih Duranlı'nın bir atı
lım içinde olduğunu, Melih Ömür'ün de 
yüreğini ortaya koyarak oynadığını belirte
rek, yalnızca kaptan Berat'tan beklediği 

verimi alamadığını söyledi. 
A. Rıza Solmaz, 2. Aşamadaki rakip

lerini i e şöyle değerlendirdi: Biz daha ön
ce bir çok yatırımlı takımla mücadele et
tik. Rakibin adı kazanmaya yetmiyor. Biz 
de en az rakiplerimiz kadar finalleri arzu
luyoruz. Oyuncularım olayın bilincindeler. 
Çok zor bir döneme giriyoruz. Amaçları
mız doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleş
tirmek istiyoruz. 
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Eskrimciler Ankara'dan 
3 madalya ile döndü 

Türkiye Üniversitelerarası Eskrim Birinciliği 
18-20 Şubat tarihleri arasında Ankara 'da dü

zenlendi. Anadolu Üniversitesi bayan takımları 
epe ve kılıç kategorilerinde takım halinde Türki
ye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyaların 
sahibi oldu. Ferdi yarışmalarında ise Can Güler
soy kılıç kategorisinde Türkiye 3 'üncülüğünü 
kazanarak bronz madalya'ya uzandı. 

Badminton takımı 
galibiyetle başladı 

A nadolu Üniversitesi Badminton takı_mı, Türkiye 2. 
Badminton Ligi'ndeki ilk maçında Izmit B. Ş. Be

lediyesi'ni 4-3 mağlup etti. Ekibimiz ligdeki diğer 

karşılaşmalarında Mersin Üniversitesi'ni 6-1 yenerken 
Esk. Gençlikspor'a 4-3 yenildi. Badminton 2. Lig A 
Grubu 1. Etap karşılaşmaları 19-20 Şubat tarihleri ara
sında Kırıkkale'de oynandı. 

Erkek voleybolcular 
havlu attı 

Türkiye 2. Voleybol Ligi 'nde mücadele eden erkek 
voleybol takımımız, son üç maçından yenilgiyle 

ayrılarak ligde kalma şansını mucizelere bıraktı. 
Voleybolcularımız, 20 Şubat günü M. K. Paşa'ya 

3-2 yenildi. Ekibimiz 23 Şubat'ta ise Bursa deplas
manında Besk'e 3-1 mağlup oldu. Ekibimiz ilk iki se
ti 25-20 ve 25-19 kaybetti. Takımımız üçüncü sete 
pasör değişikliği ile başladı. Sunay'ın yerine Abdul
lah'ın girmesi ile toparlanan takımımız seti 25-22 ka
zandı. 4. ncü seti 25-17 kazanan Besk sahadan 3-1 
galip ayrıldı. Takımımız, 27 Şubat günü konuk ettiği 
Şişlispor'a 3-1 mağlup oldu. İlk set 25-21 misafir ta
kımın üstünlüğü ile bitti. İkinci seti 25-23 kazanan ta
kımımız galibiyet için ümitlendi. Takımımız, 3. set
te 23-21 öne geçmesine rağmen seti 25-23 kaybetti. 
3. seti kaybetmenin moral bozukluğu ile 4. sette is
tediği oyunu sahaya yansıtamayan takımımız seti 25-
20, maçı da 3-1 kaybederek ligde kalma şansını zora 
soktu. Voleybolcularımız önümüzdeki Antalya deplas
manında DSİ Spor ile karşılaşacak. 

Masa tenisçiler hız kesmiyor 

Bayan masa tenisi takımımız, 12-13 Şubat tarihlerinde 
Adapazarı'ndaki karşılaşmalardan 3 galibiyet ile ayrı

larak ikinci yarı müsabakalarında 6'da 6 yaptı. Sporcu
larımız Adapazarı'ndaki maçlarda F. Bahçe ve Sakarya 
Gençlik Merkezi'ni 5-0, Balıkesir Tunçsiper'i i e 5-1 
mağlup etti. 
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Sigaraya karşı ortak savaş başladı 
Birleşmiş Milletler dünyanın ilk uluslararası sağlık anlaşmasını uy
gulamaya koydu. Çocukları sigaradan uzak tutmayı ve yetişkinlere 
bu alışkanlıktan vazgeçmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 'Ulusla
rarası Tütünle Mücadele Anlaşması' 27 Şubat günü yürürlüğe girdi. 

D
ünya genelinde sigara kullanı
mının azaltılmasını öngören 
uluslararası bir sözleşme 27 

Şubat günü yürürlüğe girdi. 168 ül
ke tarafından imzalanan sözleşme, 

dünyanın ilk uluslararası sağlık an
laşması olma özelliğini taşıyor. Tü
tün kontrolü çerçeve sözleşmesine 

imza atan 168 ülkeden 57' si anlaş
mayı onaylarken, bu ülkeler sözleş
menin yürürlüğe girmesiyle sigaray
la mücadele yasalarını daha da sıkı
laştırmak zorunda kalacak. 
Sözleşmeye imza atan ülkelerde 

sigara paketlerinin üzerinde sağlıkla 
ilgili uyarıların yer alması zorunlu 

hale getiriliyor. Bu uyarıların sigara 
paketlerinin yüzde 30'unu kaplama
sı gerekiyor. Ayrıca ülkeler, 5 yıl 

içinde sigara firmalarının reklamları
nı, promosyonlarını ve sponsorlukla
rını da yasaklamak zorunda kalacak. 
Anlaşmada kamuya açık alanlarda 
sigara içilmesinin yasaklanması gibi 
pasif içicileri koruyucu bazı tedbir
lerin de alınması öngörülürken, üye 
ülkelere, tütün ürünleri üzerindeki 
vergilerin artırılması, sigara kaçakçı
lığını önlemeleri ve pasif içiciliğin 
önüne geçmeleri de tavsiye ediliyor. 

Türkiye'nin de imzaladığı anlaş

manın yalnızca onaylayan ülkelerde 

yasal yükümlülüğü bulunacak. 
Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine 

göre anlaşma, gençleri hedef alan 
son derece iyi satış taktiklerini dur
durmayı ve sigaranın 'iyi ve çekici' 
olduğu imajını silmeyi amaçlıyor. 

Ancak özellikle güçlü tütün endüst
risinin lobi faaliyetleri yürüterek an
laşmayı onaylayan ülkelerin sayısını 
azaltmasından korkuluyor. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre, önlenebilir öl(imlerin nedenleri 
arasında ikinci sırada yer alan siga
ra tüketimi, her yıl 4.9 milyon kişi
nin ölümüne yol açıyor. 

Doğan üç çocuktan biri kayıtsız 
UNICEF'in verilerine göre, 
dünyada her yıl yeni doğan 
48 milyondan fazla bebeğin 
doğum kaydı yapılmıyor. 

B
irleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNI
CEF), büyük çoğunluğu gelişmekte 
olan ülkelerde bulunan yeni doğan 

kayıtsız 48 milyondan fazla bebeğin dün
yada bir yılda doğan tüm çocukların yüz
de 36'sını oluşturduğunu açıkladı. Kayıt 
yapılmaması nedeniyle çocuklar, eğitim 
ve sağlık haklarından da yararlanamıyor. 
Yeni doğan bebeklerin kayıtlarının yapıl
ması konusunda New York'ta küresel bir 
kampanya başlatan Nobel Ödüllü Güney 
Afrikalı din adamı Desmond Tutu, belgesi 
olmayan çocuklar ve yetişkinlerin eğitim, 
sağlık, vatandaşlık ve oy kullanma hakla
rından mahrum kaldıklarını söyledi. 
Dünyada doğum kaydı yapılmayan çocuk
lar, yüzde 63'lük oranla en fazla Güney 
Asya'da bulunuyor. Bu bölgeyi yüzde 
55 '1e Afrika, yüzde 23'1ük oranla ise orta 
ve doğu Avrupa ülkeleri ile eski Sovyet 
bloğu ülkeleri takip ediyor. 
Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 19 
olan oran, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 
yüzde 16, Latin Amerika ve Karayipler'de 
yüzde 15 ve gelişmiş ülkelerde ise sadece 
yüzde 2. 

Kilogram'a yeni t 
ilim dünyası kilogramın tanı
mını, Planck Sabiti veya 

Avogadro Sayısı'na ayarlamaya 
çalışıyor. Kabul görürse, yeni ki
logram 2007'den sonra tedavülde 
olacak. 

ABD'de yayımlanan Wired 
dergisinin haberine göre, Bilim 
dünyası çok yakın bir zamanda 
orijinal kilogram olan 2.2 po
und'luk metal bloğu tedavülden 

kaldıracak. 1889 yılın

dan bu yana kullanılan ki
logramın tanımlanması için 
bilim dünyası yeni parametre
lere ihtiyaç duyuyor. 

Yaklaşık 25 yıldır tanımı de
ğiştirilıneye çalış ılan mevcut ki
logram fiziksel bir nesnenin eşit 
karşılığı olarak değer kazanırken, 
yeni modelde bir sabit değere te
mellendirilecek. 

En fazla 
nikotin 
barlarda 
B

ar veya diskoda dört saat 
geçiren bir kişinin etkisinde 

kaldığı nikotin miktarı, bir tir
yakiyle bir ay yaşamaya eşde
ğer. 

Avrupa Birliği üyesi 7 ülke
de yapılan araştırmada, kamuya 
açık alanlardaki nikotin miktar
ları belirlendi. Buna göre, en 
yüksek nikotin seviyesinin bar 
ve diskolarda olduğu ortaya 
çıktı. Araştırmayla, sigara içme 
yasağının uygulandığı hava
alanları gibi yerlerde, sigara 
içilen bölümlerle sigara içilme
yen bölümlerde yoğunluğun da 
neredeyse aynı olduğu ortaya 
çıktı. Uzmanlar, bu tür yerler
de sigara içi lmesine izin veri
len özel bölümlerdeki nikotin 
yoğunluğunun tüm binayı etki
lediğini ve pasif içiciliğin tam 
olarak sağlanmasını engelledi
ğini belirttiler. 


