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EADTU'ya ilk ders Anadolu'dan
Anadolu Üniversitesi, "Başlangıç Dersleri (Compact Courses)" aracılığıyla açık ve uzak•
tan öğrenme uygulamalarında ulaştığı eğitim kalitesini Avrupa'ya sunmaya hazırlanıyor.
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Mevlüt DEMİRCİOĞLU

AVRUPA Uzaktan Eği tim Üniversiteleri B irliği (EADTU), 2005 döneminde, üye üniversitelerin oluşturdu
ğu ortak çalı ş ma grubuyla Yaş am
Boyu Açık ve Esnek Öğ renme kaps amında " Baş l ang ıç Kurs ları (Compact Courses)" adı altınd a bir uygulama b aşlatma k ararı ald ı. Proje kapsamında yer alan 8 üy e üniversite
Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(ECTS) uyarınca 2' şer kredilik ders
programları hazırl ayarak hizmete sunacaklar. Dersler ücretsiz olacak ve
sadece ders içeriğinin sunumuyla s ı
nırlı kalacak. Projede yer alan derslerden daha kapsamlı (danı ş manlık ,
sınav organizasyonu, mezuniyet belgesi vb.) yararlanmak isteyen öğren
cilerin bazı ek yükümlülükleri de
üstlenmesi gerekecek. Hizmet, internet üzerinden sunulacak ve tüm süreçler dersi hizmete sunan üniversite

Homepage

Course Jnfo
e -Book
01 - Word Proeessors
02 - Spreedsheets
03 - Presentıtion Proor
04 - Graphics Prooram
05 - Da-tabası
e-Television
e-Practise
Unrt 01
Unit02
Unit03

~

Unrt 05
e-Exam
Mtd-term exam
Fi~exam
Make-up exam

e-Facilitator

Sokrates Programı ile yurt
dışı na giden ve üniversitemize gelen öğ ren ci ve
öğretim elemanları , program hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.
Topla n tıda konuşan Avrup a lı öğrenc iler A nadolu
Üniversitesi' ne duyduklar
beğeniyi dile getirdiler.

tarafından gerçekleştirilecek .

DEVAMI &'DA

AEGEE'den

Ödülleri

Avrupalı

öğrencilere

'Amıpa Nedir?'
paneli

topladı

A

ANADOW'NUN SON
KURBANIZONGULDAK
Bayan hentbol takım ı mız
lig 3'üncüsü Zonguldak
A snıaspor' u 58-38 mağlup
ederek zirvede Havelsan
ile baş başa kaldı. _

A

j ~

Basketbolcular ali

'Bosch'döndü
Ligde ilk iki sırayı paylaşan Bosch ile Anadolu
Üniversitesi' nin Bursa' daki kapışmasında gülen taraf evsahibi oldu.

A

GSF Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencisi AH Can Meydan, gerçeklettlrdlğl "Uzak
Doğu" adlı kııa filmiyle, 6. izmir Uluslararası İzmir Kısa Film
Festlvall'nde Ulusal Dalda En
iyi Canlandırma, Metro Group
Kısa Film Yarı,ması'nda da
mansiyon ödülünü kazandı.

AÖF'e yeni büro ve yurt
Açıköğretlm Fakültesi Öğrenci Büro ve Yurdu 'nun temeli 1 AraJık günü
törenle atıldı . Üçer katlı iki blok ve 14 katlı bir ana bloktan oluşan tesisin tamamlanmasıy la Eskl şehlr ' dekl Açıköğretlm hizmetleri tek merkezde
toplanacak. Tesi ste AÖF Eskişehir Bül'Osıı 'nun yanı sıra anftler, video
konferans salonları , alışveri ş birimleri ve bir de sanat galerisi yer alacak.
llaht•rl :n ...

'.)~

BATI KİRAYA DOĞU
GIDAYA ÇALIŞIYOR
İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi illerde yaşayanların
kazancının önemli bölümü ..
kiraya giderken, Güneydoğ u ' daki vatandaşlar en
~~emli harcamaları gı~
ıçın yapıyor .

J;.t.:~
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Bir üniversite öğrencisi olarak apartta kalmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir ?
ABDİ DEMİR
EMYO BYS 1.

BUĞRA ÜNALAN
Sınıf

Diğer yıllardaki arkadaşları
mın çoğu

Ltl

apartlarda kaldı ve
bana da arkadaşlarım tavsiye
etti. Çok memnunum, okulum bitinceye kadar apartta
1 ...... -......~.. kalmayı düşünüyorum. Çünkü imkanları ve olanakları çok güzel.
Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. İste
diğim gibi davranıyorum, odamı
evimdeki
odamdan ayırt etmenin imkanı yok ve yurtlardaki gibi giriş- çıkış saatleri yok. Diğer arkadaşlarla konuştuğumuz zaman evde dahi
fazla rahat olamadıklarını ve ev sorumluluklarının ağır olduğunu, kimi zaman ev arkadaş
larıyla anlaşamadıklarını söylüyorlar. Bu da
onlar için sorun oluyormuş. Fakat apartta
böyle sorunlar yok denecek kadar az. Bugüne kadar apartın hiçbir kötü yönüyle karşılaş
madım ve karşılaşacağımı da zannetmiyorum.
İçtenlikle söylüyorum ve herkes emin olabilir
şundan; arkadaşlarıma Eskişehir'de en olumlu
gördüğüm şeylerden birinin apartlar olduğunu
söylüyorum.

FATMA DEMİRCİ
Eğitim Fak. İşitme
Engelliler Öğrt. 4. Sınıf
Apartta kalmanın avantajları faturaların apart sahibi
tarafından ödenmesi (parayı
bizim vermemize rağmen),
giriş serbestliği ve güvenlik
avantajı. Dezavantajları ise
kaldığım apart sahibi tarafından fatura bedellerinin şişirilmesi. Kazıklanmam. Ayrıca tanı
madığım kişilerle aynı odada kalmak.

MURAT DÖNMEZER

Fen Fak. İstatistik 3. Sınıf
Apartta kalmanın avantajları:
,,.,. ,;----.■■ Evde kalırken evin vermiş olduğu rahatlıktan dolayı ders
çalışmak daha zor oluyor. Bu
nedenle apartlar daha avantajlı.
Apartlarda etüt odalarında daha
verimli çalışılıyor. Odalar genelde iki kişi olduğundan aparta göre daha konforlu denebilir.
Dezavantajları: Üniversiteye yakın olan apartlar, odalar için gereğinden fazla ücret istiyor.
Giriş-çıkış saatleri çoğu apartta çok uygunsuz
ve sürekli kontrol altında. Bu da bence çok gereksiz. Üniversite çağına gelmiş bir birey için
gereksiz bir uygulama. Tuvalet, banyo ve mutfak ortak kullanıldığı için doğal olarak ev kadar temiz olmuyor. Bu nedenlerden dolayı ev
apartlardan daha avantajlı.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
1. Sınıf
Apartta kalmak ev gibi rahat. Yemeğimi kendim yapabiliyorum. Ayrı bir bilgisayarım var ve istediğim
şekilde ödev yapmak için
kullanabiliyorum. Normal bir kira ücreti
ödüyorum. Hatta elektrik-su faturası ödemek
bir gibi derdim de olmuyor. Onları da kira
içinde veriyorum. Köpeğime bakmama bile
izin verdiler. Giriş-çıkış saatleri de hiç sorun
değil. İstediğim zaman arkadaşlarımı da misafir edebiliyorum. Apartta kalmanın bana göre tek dezavantajı tanımadığın insanlarla aynı
evi paylaşmak zorunda kalmak. Benim şansı
ma arkadaşlarım iyi ama her zaman böyle
olamayabiliyor. Diğer dairelerde kavga edenler bile oldu.

EMYO Turizm Otel
İşletmeciliği 1. Sınıf
Apartın odası uygun bir bölümde değil bu yüzden çok
soğuk oluyor. Sabah kahvaltı
ları iyi fakat bazı günler bir
o kadar da kötü olabiliyor.
Tabii herkesin şikayet ettiği gibi fiyatlar da yüksek. Giriş-çıkış saatleri uygun değil. Apart sorumlusu da her zaman iyi olmayabiliyor. Örneğin mutfakta yemek yaparken yaptığımız işi iyi
yapmamamıza neden oluyor. Çayımızın iyi demlenmesine izin vermiyor. Aktiviteleri iyi. Haftada bir kez halı saha maçı yapıyoruz. Arkadaş ortamı iyi. Kısaca zorunlu olarak kalacak bir yer
bulduk.
Eğitim Fakültesi İngilizce
Öğretmenliği 4. Sınıf
İlk yılımda yurtta kalmıştım.
Daha sonra yurtta kalmak yeterince rahat olmadığı için
aparta geçtim. Üç yıldır
_.__ _ _ apartta kalıyorum. Yurda gö-

re pek çok avantajı var. En önemlisi
kendi odam var. Çoğu apart ücretsiz İnternet
bağlantısı sağlıyor ve bazıları dairelere bilgisayar
bile veriyor. Apart ev tipinde olduğu için daha
rahat geliyor sanırım. Giriş-çıkış saatleri de serbest. Dezavantaj olarak sayabileceğim şey temizliğin apartta kalanlar tarafından yapılıyor olması.
Yemeği de biz yapmak zorundayız. Ek olarak
yurtta barınmaktan daha pahalı.

Fen Fakültesi
Matematik 1. Sınıf
başlarsak;

başta

ÖYKÜ ALPSAR
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji 2. Sınıf
Apartta kalmanın avantjı arkadaşlarımı
davet edememem . Bu bir bakıma iyi
çünkü ders çalışmam kolaylaşıyor. Elektrik, su faturası gibi şeylerle uğraşmak zorunda
değilim. Herhangi bir ev eşyası bozulunca tamir etmek zorunda değilim. Anahtarımı kaybeder em kapıda soğuktan donmak zorunda kalmıyorum. Erkek arkadaşımla daha az görüşmek
zorunda kalıyorum. Kedimi Ankara'ya bıraktım
çünkü apartta evcil hayvan beslememize izin
vermiyorlar. Kedimi çok özlüyorum.

Anadolu Haber
ANADOLU O İVIRSİTESİ
BAFTALIK İLETİŞİM GAZETI İ
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Basım Tarllıi:

20 Arahk 2005

Sayı:353

Fen Fak. Kimya 1. Sınıf
Bana göre apartta kalmanın
en büyük ve en güzel avantajı ev yaşamma çok benzemesi. En önemlisi ben özgür
bir insanım ve özgürlüğüm kı
sıtlanmamalı. Benim çocuklar
gibi belli bir saatten sonra eve
gelmem istenmemeli ve apartta bu yok. Sonra
apartta evdeki gibi yemeğini kendin yapıyorsun.
odanı kendine göre dizayn edebiliyorsun ve sadece sana ait tuvalet-banyon var. Yani orası sein sarayın, senin rahat edebildiğin yer, hiçbir
karışanın yok ama avantajlarının yanında dezavantajları da var. Mesela bulaşık yıkamak, temizlik yapmak ve fazla gürültü yapamamak gibi. Ama bu dezavantajlar günlük hayatta yapmamız gerekn kurallardan ibaret. Bu yüzden
apartta kalmak gerçekten çok güzel.

BURCU ŞENGÜL
Edebiyak Fak. Sosyoloji
4. Sınıf
Apartta kalmanm en büyük
dezavantajı cinsiyet ayrımı yapılıyor olması. Başka dezavantajının

olduğunu

düşünmüyo

rum çünkü kaldığım apart eş
yalı, doğal gazı var ve akıllı kart kullanıyoruz.
Dolayısıyla çok ergonomik. Herkesi bizim aparta davet ediyorum. Koşun! Yalnız fiyatlara dikkat etmek lazım zira sömürüye maruz kalmanız olası bir durumdur. Haberiniz ola!

FİLİZ DAĞ
Avantajlarından

l'.

EMRE KIRAÇ

MEMDUH AYDEMİR

GÜLŞEN DEMİRBİLEK

UMAY SUAT

EMYO Pazarlama 2. Sınıf
Ben Eskişehir'e geldiğimden
•.ııı,ıı,;,..,..,..,.. beri apartta kalıyorum. Apart
benim için çok avantajlı, çok
rahat ediyorum. Kendi evimdeymiş gibi hissediyorum. Dezavantajı ise oldukça pahalı
olması. Ama bir devlet yurdundan çok iyi.
Arkadaşlarım devlet yurdunda kalıyorlar, bundan
da çok şikayetçiler. Askeriyedeki gibi muamele
yapıyorlarmış. Kendimi bu yönden çok avantajlı hissediyorum. Yatacak yerim güzel, arkadaş
larım iyi, kendim pişirip kendim yiyorum. Benim için eğer okuyorsam okul kadar barınacak
yer de çok önemlidir. Biraz maddiyat yönünden
sıkıntı çekiyorum ama buna değiyor. Tabii kendime ait bir ev olsa çok daha iyi olacak.

apart güvenliği olduğu
için hem ailenin hem de sizin
içiniz rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Kaldığım iki
apartın da giriş-çıkış saat sını
rı olmadığı için rahatlık sağlıyor ve istediğiniz
saatte istediğiniz sosyal aktiviteye katılabiliyor
sunuz. Dezavantaj olaraksa, kaldığın dairelerde
tanımadığın kişilerle birlikte olduğun için başta
fazlasıyla problem yaşanıyor. Apartııı temiz tutulması vb. sorunlar. Ayrıca fiyatlar fazla ıyla
pahalı. E kişehir'de ev kiraları çok pahalı ama
eve çıktığımda aparttan çok daha ucuza gelecek (Hesapladım) Ayrıca kaldığım tüm apartların yalıtımları çok kötü, yan odadakilerin konuşmaları bile duyuluyor. (Bu gördüğüm tüm
apartlarda aynı.)

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ

Yazı İşleri Müdürü:
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN

Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Haluk: GÜRGEN

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK

Fen Fakültesi
istatistik 3. Sınıf
Odam kendimi ait olduğu için
istediğim gibi hareket edebiliyorum. Yurtta olduğundan çok
daha rahat ders çalışabiliyo
rum. Bizim apartııı bir güzel
yanı da bilgisayar odasının olması. Rahatlıkla ödevlerimi yapabiliyorum ve dilediğim
kadar internete bağlanabiliyorum. Apartta kalmanın en kötü yanı bana göre hiç tanımadığın insanlarla aynı evi paylaşmak zorunda kalmak.
Mutfak ve banyo gibi alanların ortak olması bazen sorun olabiliyor. Bir de giriş saatlerinde sı
kıııtı yaşıyorum. Erken bir saatte girmemiz gerektiği için gece geç saatlerde bir işim olduğun
da ya da herhangi bir aktiviteye katılmak istediğimde izin almak zorunda kalıyorum.

Anadolu Üniversiıcsı 13$ımevi'nde 5000 adet basılmıştır.
Anadolu Üniversitesi, Yunıısemre Kampustl,
Vakıf Binası, 26470 F.ski§ehir
Tel: 0-222-33.5 0.5 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40
E-posta: haber@anadolu.edu.ır
Web: www.alıalıct.aııadolu.edu.tr
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AOF' e yeni büro ve yurt
Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Büro ve Yurdu'nun temeli 1 Aralık günü törenle atıldı. Üçer
katlı iki blok ve 14 katlı bir ana bloktan oluşan tesisin tamamlanmasıyla Eskişehir'deki Açı•
köğretim hizmetleri tek merkezde toplanacak. Tesiste AÖF Eskişehir Bürosu'nun yanı sıra
anfiler, video konferans salonları, alışveriş birimleri ve bir de sanat galerisi yer alacak.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'nin çok
amaçlı Öğrenci Büro ve Yurdu'nun te-

meli I Aralık günü Rektör Prof. Dr.
Engin Ataç tarafından törenle atıldı. 12
bin 61 O metrekare kapalı alan üzerine
inşa edilecek binaların temel atma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, yapının üçer katlı iki yanı 2
blok ve ortada ise 14 katlı büro ve
yurt bloğundan oluşacağını söyledi. Binanın, Açıköğretim öğrencilerinin yanı
sıra vatandaşlara

da hizmet vereceğini
belirten Prof. Dr. Ataç, Açıköğretim
Fakültesi Öğrenci Büro ve Yurdu olarak hizmet verecek bina üzerinde 4} ı 1dır çalışıldığını kaydetti. Açıköğretim
hizmetlerinin Eskişehir'de dağınık olmasını önlemek amacıyla böyle bir binanın tasarlandığını ifade eden Rektör
Prof. Dr. Engin Ataç şunları söyledi:
"Yapının iki yanında 3 'er katlı orta. ın
da ise 14 katlı bir blok bulunuyor. Bu
bloğun ilk 3 katına halen kampus dı
şmda Açıköğretim öğrencilerine hizmet
veren Eskişehir bürosu taşınacak. Binalarda ayrıca akademik danışmanlık hizmetleri için 3 anfi, video konferans salonları. öğrencilerin kayıt işlemleri ve
ders kitaplarının bulunacağı depolar yer
alacak. Ayrıca binalarda ticari eylemler
için alışveriş birimlerinin hizmet unduğu büyük mekanlar ve resim, fotoğraf
gibi ürünlerin sergilendiği bir de sanat
galerisi yer alacak."

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, törende 12 bin 610 metkekare kapalı a lana sahi p ola cak tesis hakkında konukları bilgi verdi.

Avrupalı öğrencilere

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

'Avrupa Nedir?' paneli

AEGEE 'nin

düzenledi ği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Avrupa Öğren
cılerı

Forumu Kulübü AEGEE, "Avrupa
Nedir" konulu panelde Avrupalı öğrencile
ri bir araya getirdı. Malta, Bulgaristan.
Rusya ve Ukrayna gibı ülkelerin öğrencile
rinin katılımıyla gerçekle~en toplantı, 28-30
Kasım günleri arasında
Kongre Merkezi
Salon Anadolu'da gerçekleştı. Üç gün ,üren etkinlikte, avrupanın geleceğı, tarihi ve
gençliği ele alındı. Yapılan toplantıları değerlendiren AEGEE başkanı Ahmet Demir-

etkinlikte bir araya geldiler.

kaya, kişisel gelişim, yüksek öğren i m ve
istikrarla insanların kültür seviyelçrinin artacağını ve kulubün de bu ilkelerden yola
çıktığını ,öyledi.
Anadolu Üniversitesi Avrupa Bırlıği Dokumantasyon ve Uygulama Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Elif Dağdemir, TürkAvrupa Kültür Vakfı'ndan Dr. Can Baydarol ve Uluslara,ı Meclis Birliği üyelerinden Ogün Çicek'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Avrupa'nın kimlik sorunu

e le

a lı ndı.

Konuşmac ı lar

panelde, Avrupa'111n büyük
bir kültür ve tarihi olduğundan ,öz ederek,
Avrupa 'yla Türkiye arasında büyük kültlırel
faklılıklar bulunduğu gibi Avrupa ülkelerı
nin de kendi aralarında kültürel farklılıklar
yaşadığını kaydettiler. Avrupa'nın
oğuk
Savaş sonuna kadar Amerika 'ya bağlı pol i
tikalar uyguladığındğı anlatan konuşmacılar
sava tan sonra ise Avrupa 'nın kendi stratejisini yaratmaya başladığını söylediler.
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Bu

sayımızda ...

ADTU (Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği), üniversitemizin de
üye bulunduğu 8 üniversite ile Avrupa
Kredi Transfer Sistemi (ECTS)'ne göre
ikişer kredilik ders açmaya karar verdi.
Ücretsiz ve ders içeriğinin sunumuyla
sınırlı olacak proje, İnternet üzerinden
yürütülecek ve derse ilişkin süreçler hizmet sunan üniversite tarafından gerçek-

Haber

Anadolu Haber

2005

MMF dekanlarını

ağırladık

11. Mühendislik Dekanları Konseyi Anadolu Üniversitesi'nde toplandı.

E

leştirilecek.

Anadolu Üniversitesi projede, Temel
Bilgi Teknolojileri dersi ile yer alacak.
Projenin üniversitemiz için yeni ufuklar
yaratmasını diliyoruz ...
Açıköğretim

Fakültesi, yurt çapında yaybüro ağı ile I milyonu aşkın öğren
cimize hizmet sunuyor.
Bu hizmeti Eskişehir'de yeni bir binada
sürdürmek için de çalışmalara başlandı.
Yunusemre Kampusü'nün karşısında yer
alan bir arazide yapımına başlanan AÖF
öğrenci büro ve yurdu tamamlandığında,
14 katlı bina olarak hem öğrenci hizmetlerinin yürütüldüğü hem de lojman olarak kullanılacak bir yapıda olacak ...
Yeni binada, anfiler, video konferans salonları, alışveriş mekanları ve sanat galerisi de yer alacak ...
gın

*

*

Üç haftadır öğrenci görüşleri olarak basorununu sorduk öğrencilerimize ...
Yurtta kalanlara, evde yaşayanlara ve bu
hafta da apart dairelerde kalan öğrenci
lerimize ...
Yurtta kalanlar, giriş saatlerinin sınırlılı
ğından yemek sorunundan ve temizlik ihtiyaçlarından bahsederken odaların çok
kalabalık olmasından yakınmışlardı. Ama
ucuz olmasından dolayı tercih ettiklerini
rınma

söylemişlerdi.

Evdi

yaşayanlar

ise çok daha özgür olistedikleri gibi yaşadıkları, bunun yanında beraber kaldıkları ev arkadaşlarıyla uyumlu olmanın zorunluluğun
dan bahsederek rahat yaşadıklarını belirt-

duklarını,

mişlerdi.

Apartta kalan öğrencilerimiz de apartın
daha rahat ve özgür bir yaşama alanı yarattığı, bunun yanında kiralarının çok pahalı olmasından dertliler ...
İmkanı olan öğrencimiz evi ya da apartı tercih ederken, imkansızlıklar içinde
okumak durumunda olan öğrencilerimiz
de yurtları tercih ediyor. ..
Gönül ister ki tüm öğrencilerimiz, kendilerine layık olan yurtlarda ve rahat bir
ortamda barınabilsin, ancak buna imkan
yok! Ne var ki, barınma imkanlarının
düzeltilmesini sağlamak ve bu konuda çabalamak
da bizlerin görevi ...

güze 1
yarınla

ra ...

11. MÜHENDISUK DEKANLARı KONSEYi
2-3 Aralık günlerinde Anadolu Üniversite-

Kongre Merkezi'nde yapılan
Vali Yardımcısı Ahmet Kurt,
Sanayi odası Başkanı Savaş Özaydemir, rektör yardımcıları ve Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerde bulunan 61 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı ve 10 da
si ' nde

yapıldı.

toplantılara

çağrılı konuşmacı katıldı.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, üniversitelerin misyonu olan eği-

tim,

araştırma

ve inovasyon

konularında

gö-

rüşlerini açıkladı. Anadolu Üniversitesi'nin 1

milyon 200 binin üzerinde kayıtlı öğrencisi
olduğu belirten Prof. Dr. Engin Ataç, üniversitemizde 22 lisans ve lisans tamamlama
programı olduğunu söyledi. Üniversitemizde gerçekleştirilen endüstriyel doktora programından da söz eden Prof. Dr. Engin Ataç,
programın amacının sanayi yatkınlığı yüksek
ve sanayiyi yakından tanıyan doktoralı araş
tırmacılar yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Mandal da konuk dekanlara iki gün boyunca yapılacak etkinlikler
hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Mandal,
toplantının ilk günü üniversite bazlı araştır
ma ve inovasyon konsunda, ikinci günü ise
yükseköğretime kalite geliştirme konuları
üzerinde tartışılacağını belirtti. Toplantı süresince 10 konuşmacı çeşitli konularda konuk dekanlara bilgiler verirken, konuk dekanlar Eskişehir'deki fabrikaları da gezme
fırsatı buldular.

Ali Can Meydan
ödülleri topladı
GSF Çizgi Film Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Can
Meydan, gerçekleştirdiği "Uzak Doğu" adlı kısa filmiyle, 6.ı İzmir Uluslararası İzmir Kısa Film Festlvali'nde
Ulusal Dalda En iyi Canlandırma, Metro Group Kısa
Film Yarışması'nda da mansiyon ödülünü kazandı.
GÜZEL SANATLAR FAKLÜTESI Çizgi
Film Animasyon Bölümü öğrencisi Ali
Can Meydan, "Uzak" Doğu isimli kısa
filmiyle iki ödül birden imza attı. Metro Group ve TÜRSAK'ın ortaklaşa düzenlediği 3. Metro Group Kısa Film
Yarışması 'nda Mansiyon ödülü alan
Meydan, Kültür Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleşen Altıncı İzmir Uluslararası İzmir Kı a Film Festivali'nde de
Ulusal Dalda En İyi Canlandırma Ödülü 'ne layık görüldü.
İstanbul Alman Başkonsolosluğu 'nda
gerçekleşen 3. Metro Group Kısa Film
Yarışması ödül töreni 16 Kasım Çarşamba günü yapıldı. Türkiye'nin kı a
film oskarları olarak adlandırılan yarış
mada, Ali Can Meydan'a ödülünü Atilla Dorsay takdim etti. Altıncı İzmir
Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali 'nin ödül töreni ise 18 Kasım Cuma
günü İzmir Kültür Park'da gerçekleşti .
Medeniyetin doğuşu, toprakların dramı
ve Ortadoğu'yu ele alan Ali Can Meydan'ın filmi önümüzdeki günlerde İstanbul'da
yapılacak olan Akbank Kısa Film Festivali 'nde gösterime girecek.

lsmıııı lLKSELVI

DEM'e ödül
GSF Resim Bölümü öğren
cisi Can Özkan, Barış ve
Kardeşlik konulu kısa
film yarışmasında Dem
adlı filmi ile ödül kazandı.
GSF öğrencisi Birkan Can Özkan'ın
"Dem" adlı filmi "Barış ve Kardeş
lik" konulu kısa film yarışmasından
birincilik ödülü ile döndü. Evrensel
Kültür Merkezı 'nin düzenlediği yarış
ma 'nın ödül töreni 11 Kasım günü
İstanbul'da gerçekleşti. Resim Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Birkan Can
Özkan'ın bireysel anlamda içsel barışı anlattığı filmde, Eğitim Fakültesi
öğrencileri, Sercan Apaydın, Musa
Kazım Atay, Sultan Burcu ve Mustafa Savaş oyuncu olarak yer aldılar.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber
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OKUMA
KÖŞESİ
Ahmet CEMAL

KEMAL TAHİR'İ
OKUMAK ...
azar, eleştirmen ve çevirmen
Mehmet H. Doğan, ünlü romancımız Kemal Tahir'i değerlendirirken şöyle diyor : "Romancının, romanını yazacağı toplumu, o
toplumun insanlarını 'tarihsel gelişi
mi içerisinde inceleyip, meydana vuracağı özelliklerden, bugünün ve geleceğin zorluklarının çarelerine sağ
lam dayanaklar bulmak' zorunda olduğunu; bunun için hazır kaynaklar
yoksa, bu roman dışı incelemelerin
de romancı tarafından yapılması gerektiğini, bunsuz bir roman yazıla

Y

mayacağını romancı olunamayacağı
nı

da ilk vurgulayan Kemal Tahir

olmuştur."

Kemal Tahir'in bütün eserlerinin
"İthaki Yayınları" tarafından yeni
basımlarının yapılmakta olduğu
sıralarda
rıda

TİYATRO ANADOW ve Anadolu

Üniversitesi Senfoni Orkestrası
Eskişehir'de bir ilke imza atarak
Askerin Öyküsü isimli. müzikli
öyküyü Türkiye'de ikinci kez
sahneye taşıdı. Daha önce Borusan Flarmoni Orkestrası ve Genco Erkal'ın sergilediği öykü 11.
Uluslararası Eskişehir Festivali
kapsamında, 15 Kasım Salı gü-

nü, Atatürk Kültür Merkezi Oda
Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Ferdinand Ramuz'un yazdığı ve Çevat Çapan'ın çevirdiği
oyunu, Devlet Konservatuarı öğ
retim üyesi Yard. Doç. Erol
İpekli tarafından oynandı ve yönetildi. Burak Tüzün'ün Orkestra
Şefliği yaptığı oyunun koreografi
ve dansı Senem Oluz, Görüntü

Yard. Doç. Dr. Ufuk Küçükcan

masal

tarafından

masına

gerçekleşleştirilirken

müzikleri ise Şenol Aydın, Gökhan Gençler, Volkan Coşar, Kaya Kılıç, Sevginur Tandoğdu, Esra Gümüştaş ve Berk Şenocaklar
tarafından seslendirildi.
Askerin Öyküsü gezgin bir tiyatro oyunu için sahnelenen ve daha sonra dansa dönüştürülen, bir

ortamı

içinde, Faustus tegöndermelerde bulunan

bir yapıt özelliğini taşıyor. İlk
kez 1918'de sahnelenen Askerin
Öyküsü, allegorik öğelerle bezenmiş, içinde savaş karşıtlığı barın
dıran ve müzik tarihinin en tanınmış öykülerinden biri olarak
nitelendiriliyor.
İsmall İLKSELVİ

Dural ve Yardı mcı'dan
karma resim sergisi
ENGELLİLER Entegre Yüksekokulu Seramik Lisans Programı'
Öğr. Gör. Ercan Dural ve BMYO Sramik Bölümü öğretim
üyesi Yard. Doç. İsmail Yardımcı'nın Karma Seramik Sergisi

21 Kasım-2 Aralık Tarihleri Arasında Bursa Sami Güner Sanat
Galerisi 'nde gerçekleştirildi. Yardımcı , seramiklerinde çoğun
lukla doğa temasını "Saggar tekniği" adı verilen özel bir pişir
me yöntemiyle hazırlarken; Dural, tasarımlarında daha çok geometrik formları ve tuğla dokusunu kullanarak bu formları
"Raku" pişirim tekniğiyle hazırladı. Her iki sanatçı da Anadolu
Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik
Bölümü Mezunu.

Burcu Yılmaz

Can'dan piyano resitali

Mehmet H.

alıntıladığım

DEVLET KONSERVATUARI öğretim üyesi ve 20. Yüzyıl Piyano Yarışması birincisi Toros Can, 2 Aralık Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resitalde sanatseverlere bir
müzik ziyafeti verdi. Can, besteci Frederic Rzewski'nin "Kenetlenmiş Halk Yıkılmaz" isimli eserinin üstüne 36 varyasyonla
salonda bulunanlara zevkli anlar yaşattı. Performansıyla tüm
dinleyenleri kendine hayran bırakan Toros Can resital onunda
dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Hatice GÖLCÜ

Çeşitleri 'nden

müzik keyfi

ANADOW ÜNİVERSİTESİ Senfoni Orkestrası Oda Müziği Toplulukları bir konser verdi.Aso çeşitleri Seda Aslanoğlu, Emre Özkul, Nur Ayday, Esin Erişken, Elif Erkli, Gülşah Erol, Aslı Tözeniş ve Ezgi Kuraan 'ın sahne aldığı konser,29 Kasım Salı günü, Halk Bilim Araştırmaları Merkezi Salon 2003 'te gerçekleşti.
Konserde, G.C. Wagenseil, E, Grieg, R. Lishka, P. İ. Tchaikovsky, R. Wagner, J. Pachelbel, E. Satie, J. Lehar, J. Strauss,
G. F. Hande!, A. Borodin, C. Debussy, J. Brahms ve G. Faure
gibi ünlü sanatçıların eserleri seslendirildi.

değerkendirmesi,

açıklamasıdır. Romanın başkişilerin

den Nedime Hanım'ın aydınlara yönelik şu hesaplaşması da bu olguyu
yans ı tır : " ... Üzerine devrilip imparatorluğu biz aydınlar mı ezdik, yoksa imparatorluk üzerimize devrilip
bizi mi ezdi? Hasılı aynı kapıya çı
kan çöküntünün hurdalarına benziyoruz. Zaferden sonra memleket bize
bırakılmamalı ... Bu ihanet olur ...
( ... ) Ne güzel! Anadolu, harbi kazanmaktan daha başka, daha büyük
şeyler yapmak zorunda ... Sözgelimi
Meşrutiyet

yapamadığını...

ASO

şu

yuka-

"Esir Şehir" başlıklı üçleme için
özellikle geçerli. Kemal Tahir, "Esir
Şehrin İnsanları", "Esir Şehrin Mahpusu" ve "Yolayrımı" adlı üç ciltten
oluşan bu dev eserinde yakın tarihimizden çok önemli bir dönemi, İs
tanbul'un işgal altında geçirdiği yıl
ları kapsayan mütareke dönemini ve
o dönemin aydınlarını anlatır. Anadolu 'da artık, Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde Milli Mücadele başla
mıştır. Ancak İstanbul, yani hala
varlığın ı sürdürmekte olan Osmanlı
İmparatorluğu 'nun başkenti, kurtuluş
girişimlerinin başladığı o yıllarda tutarlı bir resim oluşturabilmekten
uzaktır. Aydınlar kesiminde genelde
bir kararsızlık ve şaşkınlık atmosferi egemenken, bir avuç insan canını
dişine takmış, ölüm tehlikesini bile
hiçe sayarak Anadolu 'ya türlü yollardan yardım edebilme peşindedir.
Başka deyişle, son demlerini yaşa
makta olan imparatorluğun başkenti
nin kargaşası, sanki koca bir imparator l uğun neden çöktüğünün somut

Tanzimatın,

Devlet Konserva tu varı öğretim üyesi ve
piyano virtüözü Toros Can Atatürk Kültür
Merkezinde müzikseverlerle bulu ştu .

Doğan'ın

inkılabının

Bizim Meşrutiyet
inkılabı, ileri bir hareket olduğu halde, neden memleketin bahtını değiş
tiremedi? ( ... ) Çünkü inkılabın temsilcileri halkın sahici ihtiyaçlarını
bilmiyorlardı. Hareketi, halka doğru
götüremediler. .. "
Kemal Tahir'in "Esir Şehir" üçlemesi, çok iyi araştırma ürünü olan
tarihsel-toplumsal bir zemin üstünde
kurgulanan roman gerçekliğinin tarih el bilgiyi iletmek bakımından ne
denli önem kazanabileceğinin çarpı
cı kanıtıdır.

6

28

Kasım-4 Aralık

Haber

Anadolu Haber

2005

Sokrateslilerden Anadolu'ya övgü
Sokrates Programı
ile yurt dışına giden ve üniversite•
mize gelen öğrenci
ve öğretim ele•
manları, program
hakkındaki

deneyimlerini ve
görüşlerini
paylaştı.
ANADOLU ÜNiVERSiTESi Uluslararası İlişkiler Birimi, Sokrates Erasmus Öğret i m Elemanı ve Öğrenci
Değişim Programı ile Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan gelen öğrenci ve
öğretim

elemanlarını

buluşturdu .

Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da 3
Kasım Cuma günü gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ve öğretim elemanları ülkeleri ve okulları hakkın
daki bilgilerini ve program konusundaki deneyimlerini aktardı.

ŞEHiR GiBi KAMPÜS
Polonya'dan üniversitemize Hukuk
Fakül tesi'nde öğrenim görmeye gelen Joanna Oczoi, Anadolu Üniversitesi 'nin Polonya'daki bir çok üniversiteden daha iyi kampüs ve eği
tim ol anaklarına sahip o l d u ğunu belirtti. Kampüsün bir şehir gibi olduğuna dikkat çeken Oczoi , ayrıca

üniversitemizdeki İnternet olanakları
nın da çok gelişmiş olduğunu söyledi. Yine Polonya'dan İşletme Bölümü ' nde öğrenim görmek için üniversitemize konuk olan Gosia Czubak da kampüsün son derece yeşil
olduğunu ve herşeye kolayca ulaşı
labildiğini belirterek, "Burada öğren
ciler ve öğretim elemanları son derece samimi ve iyi ilişkiler içerisin-

EADTU'ya

deler. Polonya' da bu tür dialoglarla
pek karşılaşılmaz" dedi.

HUKUK EğlTIMLERI BiZiMKiNE
ÇOK BENZiYOR
Üniversitemizden Hukuk alanında
çalışma yapmak üzere Almanya ' nın
Köln Üniversitesi'ne giden Hukuk
Fakültesi ' den Araş. Gör. Özgür
Oğuz ise, bu programın öğretim ele-

manian için de çok büyük bir şans
olduğunu söyledi. Almanya'daki hukuk eğitimiyle ülkemizdeki eğiti
min birbirine oldukça benzediğini
kaydeden Oğuz, Türk'lerin çok yoğun olduğu bir ülkeye gitmesinden
dolayı adapte olmakta çok zorluk
yaşamadığını ifade etti.
Belçika'nın Gent Üniversitesi'ne
konuk olan GSF Baskı Sanatları

ESYO'dan Tan'a veda

Bölümü'nden Seçil Kayan ise Türkiye'nin ve Türk insan ının Avrupa'da yanlış tanındığını ve kendilerin
bu ön yargıyı değiştirmeye çalıştık
larına değindi. Toplantının ardından

öğrenciler ve öğretim elemanları İh

las Haber

Ajans ' ına

ğerlendirmeleri

verdiler.

program ve deröportaj

hakkında

İsmail İLKSELVİ

yemeği

ilk ders

Anadolu'dan
BAŞTARAFI

l 'DE

Derslerden EADTU'ya üye üniversitelerin öğrencileri
kadar, bu üniversitelerin sunduğu programlara ilgi duyan potansiyel öğrenciler de yararlanabilecek.
Anadolu Üniversitesi projeye kendi tasarımladığı ve
geliştirdiği "Temel Bilgi Teknolojileri Dersi" ile katkı sağlayacak. Dersin sunumu İng i lizce olacak ve
2006 ydının bahar döneminde, diğer üye üniversitelerle birlikte yayına girecek.
Portekiz' den Universidade Aberta ' nın bu aşamada izleyici konumunda kalmayı tercih ettiği projeye Fransa'y ı temsilen katılan Centre National D 'enseignement
a Distance (CNED) "Pazarlama", Almanya'dan FernUniversitat in Hagen (FernUni) "Avrupa'ya Uyum
ve Avrupa'da Kamu Yönetimi", Hollanda'dan Open
Universiteit Nederland (OUNL) "Cinsiyet İlişkileri",
İspanya'nın Katalunya özerk bölgesini temsil eden
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) "Çince Yazma", yine İspanya'dan Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED) "Kültürlerarası Eğitim" ve
İngiltere ' den The Open University (UKOU) "Astronomi" dersleri ile katılıyorlar.
Projeye öncelikle katkı sağlayan ülkeler ve Avrupa
Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarının ilgi göstermesi bekleniyor. Projeye bunun yanısıra Avrupa Birliği'
ne üye olmamakla birlikte Latin Amerika, Avustralya
ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden de talep o l acağı öngörülüyor.
Bu nedenle proje, Anado lu Üniversitesi ve Açıköğretim kalitesinin Avrupa ölçeğini aşarak dünya ölçeğinde de tanınması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

ENDÜSTRİYEL Sanatlar
Yüksekokulu, geçtiğimiz
hafta emekli olan Yüksekokul Sekreteri Şerife Tan
için bir veda yemeği düzenledi. 29 Kasım akşamı

Bademlik Restoran'da gerçekleştirilen etkenliğe müdüründen personeline tüm
yüksekokul çalışanları katıldı. Yemekte Şerife Tan'a
çalışmalarından dolayı bir

de teşekkür plaketi sunuldu .
Emekli olan Şerife Tan'ın
ardından Yüksükokul Sekreterliği 'ne Cevat Erken getirildi.

Kampuste
gazeteler
yarı fiyatına
YUNUSEMRE KAMPÜSÜ 'nde bu-

Ünlü dağcılardan tavsiyeler
DOğA SPORLARI Kul übü t a r afın d an 30 Kasım günü Mavi Salond a düzenle nen Yüksek İr t ifada Dağcılık ve K aya Tırmanışı konulu söy l eşiye T unç Fın
dı k ve Öztürk Kayıkçı ko nu şmacı olarak katıld ıl ar. Söy l eşide Tunç Fın dık T ibet dağına tırmanırken, Ôzlürk Kayıkçı ise Türkiye'deki tırman ı ş al an larında yaşad ıklarını saydam gö terisi eşliğinde an latt ı . Konuşmacılar, doğa sporlarına baş
lamak isteyen gençlerin başka iş l ere az zaman aymp doğa sporlarıyla çok
daha fazla ilgilenmeleri gerektiğini, bu sporlarla ilgili tek gelirlerinin rehberlik
ve sponsorlar o l du ğ u nu belirttiler.

Berk ÜTKÜ

lunan büfelerde Cumhuriyet, Birgün ve Milliyet gazeteleri indirimli satıl ı yor.
Kampusteki büfelerde bir kaç yıl
dır sürdürülen gazete fiyatlarında
indirim uygulamasına öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci
ler yoğun ilgi gösteriyor. Yunusemre Kampusü'ndeki yurtların girişinde bulunan büfede nromal fyatı 50 Ykr olan Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri yarı fiyatına, 25 Ykr
olan Milliyet ise 20 Ykr'a satılıyor.
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
karşısındaki
büfede ise sadece
Cumhuriyet Gazetesi bulunuyor ve
orada da yarı fiyatına satılıyor.

Spor

Anadolu Haber

Anadolu'nun son

kurbanı
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Zonguldak oldu

Bayan hentbol takımımız Zonguldak Asmaspor'u 58-38 mağlup ederek zirvede Havelsan ile baş başa kaldı.
ANADOLU ÜNiVERSİTESİ Bayan
Hentbol Takımı 3 Aralık günü Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu 'nda lig üçüncüsü Zonguldak Asmaspor'u 58-38 mağlup ederek
8'de 8 yaptı. Karşılaşmanın ilk 7
d akikası 4-4 eşitlikle geçildi. !O.dakika sonunda da beraberlik bozulmadı(6-6). Bu dakikalarda takımı
mız soldan Asiye ve ortadan Seda
ile bulduğu goller ile 15. dakika
sonunda 13-1 0'luk skor avantajını
yakaladı.

SERPiL ZONGULDAK ASMA'NıN
DiRENCiNi KıRDı
15. dakikadan sonra sahneye Anadolu 'nun son iki yılın gol kraliçesi
oyuncusu Serpil İskenderoğlu çık
tı. Serpili'in golleriyle ekibimiz 20.
dakika sonunda farkı 7 sayıya çı
kardı. (18-11). Üstün tekniğini çabukluğu ile birleştiren oyuncumuz
Serpil aradaki farkın daha da aç ıl
masını sağladı ve ilk yarı ekibimizin 28-19 üstünlüğü ile kapandı.

GENÇ OYUNCULAR FARKıN
iZiN VERMEDi

KAPANMASıNA

İkinci yarının ilk I O dakikasında
ekibimiz önümüzdeki hafta Ankara
deplasmanında karşılaşacağı lider
Havelsan maçının provasını yaptı.
Hızlı hücum larda etikili olan takı-

mımız 40. dakika sonunda 3924 'lük skoru üstünlüğünü ele geçirdi. Takımımızın 30. ve 40. dakikalar arasındaki hentbolu izleyenlere
zevkli dakikalar yaşattı. Bu dakikadan sonra antrenörümüz Sinan Öner
genç oyunculara sanş verdi. Merve,
Gülizar, Burcu ve Gizem ablarını
nın performansını aratmayan bir
oyun ortaya koyarak Zonguldak
Asmaspor'un aradaki farkı kapatmasına izin vermediler. Karşılaşma
nın 50 .dakikas ını 50-31 önde geçen hentbolcularımız müsabakadan
da 58-38 galip ayrıldı.
Takımımızın gollerini Serpil(l 8),
Asiye(l0), Nalan (8), Bilge(4), Esra(4), Seda(4), Gizem(4), Fatma(2),
Sanja(2), Burcu(]) ve Gülizar(!)
kaydetti.
Takımımız 11 Aralık günü Ankara deplasmanıda kendisi ile aynı
puana sahip Havelsan'a konuk olacak. Ankara takımı averajla ilk sı
rada yer alıyor. Ekibimiz daha önce Kadıköy Belediye'yi 39-20, İz
mir B. Ş. Bld.'yi 48-16 Osmangazi Üniversitesini 38-24 TMO'yu
39-26, Aliağa Belediyesi'ni 57-27,
Üsküdar Belediyesi'ni 44-31, Tekelspor'u 40-24, Zonguldak Asma'yı 58-38'1ik skorlarla mağlup
etmişti.

Taner AYYILDIZ

Baske bol takımı

sch' döndü
Ligde ilk iki sırayı
paylaşan
Bosch
ile Anadolu Ünlversilesi'nin Bursa· daki kapışma
sında gülen taraf
evsahibi oldu.

Anadolu Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı
3. Lig J Grubu Fikstürü
Tarih
17.12.2005
04.01.2006
07.01.2006
14.01.2006
İKİNCİ YARI
21.01.2006
04.02.2006
11.02.2006

Yer

Müsabaka
Osman azi Bld.-A.Ü
A.U-Bosch
SH EK-A.Ü
A.Ü-To hane Mes.Lisesi

Saat
14.00
15.00
15.30
13.00

A.Ü-Osman azi Bld.
Bosch-A.U

TÜRKİYE ERKEKLER Bölge-

·,.:

Bölgesel Lig Puan Durumu

l.Bursa Bosch

6

6

o

564

338

12

3.Genç Banvitliler

6

5

l

532

320

11

5. Y alovaspor

6

3

3

422

464

9

7.Tekirdağ Telekom

6

o

6

367

523

6

sel Ligi I Grubu 6. haftası ilk
5 haftayı galibiyetle kapatan Bursa Bosch ile Anadolu Üniversitesi arasındaki
karşılaşmaya sahne oldu.
Bursa'da 3 Aralık günü oynanan müsabakadan 83-60
galip ayrılan Bosch yenilgisizliğini sürüderek puanını
12'ye çıkardı. Bu sonuçla
ligdeki ilk yenilgizsini alan
ekibimiz 11 puan ile 2. sıra
da kaldı. Haftayı Bilecik Belediye galibiyeti ile kapatan
Genç Banvitliler de puanını
11'e yükselterek haftayı
3.sırada tamamladı. Basketbolcularımız önümüzdeki
hafta Yalova deplasmanın
da Yalovaspor ile karşılaşır
ken lider Bosch ise lig üçüncüsü Genç Banvitlileri konuk edecek.

Masa Tenisçiler
3'ncü bitirdi
Anadolu Üniversitesi Bayan Masa Tenisi takımı
Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada noktaladı.
TÜRKİYE BAYANLAR Masa Tenisi Süper Ligi'nin ilk devresi 3~4
Aralık

günü Ankara· da oynanan müsabakalar ile sona er ·. Masa
tenisçilerimiz ilk gün Balıkesir temsilcisi Tunçslper'i 5- ma~ up
etti. İkinci gün ekibimiz Çukurova Ü niversit si' ne 5.3 yenıle rek
ilk yarı maçlarını tamamladı. İlk yarıda oynadığı J p maçta 8 galibiyet- 2 yenilgi alan topladığı 18 puan takımımı~ ilk yarıyı lider 20 puanlı Çukurova Üniversitesi ve ikinci 19 puanlı F. Bahçe 'nin ardından 3. sırada bitirdi.
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Kasım-4 Aralık

Batı

kiraya,

doğu gıdaya çalışıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde yaşayanların kazancının önemli bölümü kiraya giderken, Güneydoğu'daki vatandaşlar en önemli harcamaları gıda için yapıyor.
DEVLET lsTATlsTIK ENSTITüsü'nün ·20032004 Hane
İstanbul'da

Halkı

Tüketim

yaşayanların

Harcamaları'

kiraya,

anketi,

Güneydoğu

Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların ise gıdaya
ortaya koydu. 2003-2004 yılları Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarının birleştirilme
sinden elde edilen verilere göre, harcama grupl arı arasında, konut ve kirada yüzde 32.2 ile
İstanbul, gıdada yüzde 47 .3 ile Mardin, Batman , Şırnak ve Siirt ilk sırada yer aldı.
Ankete göre, bölgelerin toplam harcamalarına
bakıldığında en yüksek ortalama harcama,
1265,80 YTL ile İstanbul'da, en düşük harcama ise 491,30 YTL ile Mardin, Batman, Siirt,
Şırnak bölgesinde görüldü. 2003 ve 2004 yıl
larında toplam 14 katrilyon 291.5 trilyon lira
tutarında tüketim harcaması yapılırken, bunun
yüzde 25'i İstanbul bölgesinde gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde, Ankara, İstanbul ve İz
mir'den oluşan üç büyük ilin toplam tüketim
harcaması 5 katrilyon 747.6 milyar lirayı bulurken, bu tutar toplam harcama tutarının yüzde 40.2'sini oluşturdu.
çalıştığını

Yaşam

Anadolu Haber

2005

ULAŞIM ÜÇÜNCÜ SIRADA
Türkiye genelinde ise 2003-2004 yıllarını kapsayan dönemde toplam tüketim harcamaları içinde en
yüksek oran yüzde 27.5 ile konut ve kira olurken
bunu yüzde 26.9 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Toplam harcamalar içinde grupların payı alkollü içeceklerde yüzde 4.2, giyim ve ayakkabıda
yüzde 6.5, mobilya, ev aletleri bakım ve hizmetleri yüzde 6.3, sağlık hizmetleri yüzde 2.3, ulaş
tırma yüzde 9.4, haberleşme 4.4, eğlence ve kültür yüzde 2.3, eğitim hizmetleri yüzde 2.1, lokanta ve oteller yüzde 4.3 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3.8 oldu. Diğer yandan, aynı dönemde, hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları
arasında bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
en yüksek payı yüzde 39'la gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bu bölgeyi yüzde 35.8 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 34.4 ile Orta Anadolu Bölgesi izledi. Bazı harcama grupları arasında en yüksek oranlar, alkollü içecekler, sigara ve tütünde
yüzde 5.3 ile Orta Anadolu, giyim ve ayakkabıda
yüzde 8.2 ile Doğu Anadolu bölgesi, konut ve kirada yüzde 28.4 oran ile Batı Anadolu oldu.

Kış aylarında

DOĞUDA 'EĞİTİM UNUTULDU
Hanehalkı tüketim harcamalarında, Mardin'de en
düşük payı yüzde 0.2 ile eğitim hizmetleri aldı.
Gıda harcamalarına en yüksek payı ayıran ikinci olan Van'da ise en düşük harcama payını
yüzde 0.3 ile eğitim hizmetleri harcamaları alır
ken, bunu yüzde 0.7 ile sağlık harcaması izledi. İstanbul'da da eğitimin payı yüzde 3.1 olarak belirlendi. Ankara'da en yüksek payı yüzde
30.8 ile konut ve kira alırken, gıda ve alkolsüz
içkiler yüzde 21.7 ile ikinci en yüksek harcama
grubunu oluşturdu . Eğitimin payı yüzde 2.3 oldu. İzmir'de de yüzde 29.2 ile konut ve kira ilk
sırada. Gıda ve alkolsüz içkinin payı yüzde 21.6
ile ikinci en yüksek harcamaydı. Eğitimin payı
yüzde 2.7 oldu. Bölge bazında en yüksek alkollü içecek, sigara ve tütünde harcama yüzde 6.2
ile Ağrı , Kars, Iğdır ve Ardahan, giyim ve ayakkabıda yüzde 8.8 ile Mardin, Batman, Şırnak ,
Siirt bölgesi, sağlıkta yüzde 3.3 ile Tekirdağ,
Edime, Kırklareli, eğitimde yüzde 3.2 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin , Gümüşhane
ilk sıralarda yer aldı.

Çalışan

3

çocuktan
biri tiryaki

MARMARA ÜNiVERSiTESİ
Tıp

beslenmeye
Sağlık Bakanlığı uzmanları, kışın gecelerin uzamasından dolayı televizyon karşısındaki atıştırmaların kilo artışına yol açtığı uyarısında bulundu.
SAĞLIK BAKANUĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği Dairesi uzmanları, kışın beslenmede dikkat edilecek hususlara ilişkin bir rapor hazırladı. Uzmanlara
göre, kış aylarında da diğer mevsimlerde olduğu gibi şeker
ve yağ oranına dikkat edilmesi, kızartma ve kavurmadan kaçınılması , yemeklerde bitkisel sıvı yağların tercih edilmesi ve
tatlıların çok sık tüketilmemesi gerekiyor.
Raporda, sonbahardan kışa geçişte değişen hava şartlarının
etkisiyle oluşan hastalıklardan korunmada beslenmenin önemine işaret edildi. Özellikle kışın hava sıcaklığının azalmas ıyla birlikte beslenme şeklinin de değiştiği hatırlatılan raporda, bu mevsimin özelliğine uygun beslenmeye dikkat edilmesi istendi.
Raporda, kış mevsiminde güneşten fazla yararlanılamaması
nedeniyle kemik ve diş sağlığı için gerekli olan D vitamini
ihtiyacının karşılanması için güneşli günlerde yürüyüşlere çı
kılmalı ve bol balık tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca
Vücut direncinin artırılmasında önem taşıyan C vitaminin de
yeteri kadar alınması tavsiye edildi.

Fakültesi öğretim üyelerinin "Çalı ş an Çocukların Solunum Problemleri, Sigara İçme
Oranları ve Sigaranın Solunum
Problemleriyle İlişkisi " konulu
araştırma s ı , çalışan her 3 çocuktan birinin sigara içtiğini
ortaya koydu. Pendik ve Kartal Çıraklık Eğitim Merkezleri 'nde eğitim gören 108 ' i kız ,
534'ü erkek toplam 642 çocuğun solunum problemleri, sigara içme oranları ve sigaranın
solunum problemleriyle ilişkisi
araştırıldı.
Araştırmaya
göre
çocukların yüzde 31.3'ü günde
ortalama 10 sigara içiyor. Buna bağlı olarak da üst solunum
yolu enfeksiyonu, kronik öksürük ve alerjik rinit gibi sorunlar tırmanıyor. Çalışan çocuklar iş yerlerinde akciğer ve diğer organlara zarar verebilecek
tozlara, çeşitli kimyasal ve
toksik maddelere daha fazla
maruz kaldıkları için solunum
yolları problemlerini daha sık
yaşıyor.

Solunum açısından zaten risk
olan çocukların sigara
içmeleri ise varolan solunum
problemlerini artırıyor ve ilave
hastalıklara neden oluyor. Yapılan anket çalışmasında çocukların günde ortalama 1O sigara içtikleri, sigara içenlerin
yüzde 91.1 'inin erkek olduğu
görüldü. Araştırmanın bir dikkat çekici yönü de sigara içen
çocukların evinde de sigara
içilmesi .
Çocukların yüzde 8 l.2'sinin
evinde sigara içiliyor, yüzde
22.8 ' inin
annesi,
yüzde
63 .8' inin ise babası sigara içiyor. Kendi isteği ile iş hayatı
na atılma, aile gelirinin 400
YTL ve üzerinde olması, erkek
cinsiyet, çalışma süresinin artması gibi etkenler sigara kullanımı üzerinde etkili bulundu.
altında
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