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KAMPUSTE NELER VAR?

16 ﬁubat Cuma

Sergi
Nail Payza Bask›resim
Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi-Alt Sergi Salonu
Saat: 09:00 - 17:00
23 ﬁubat 2007 tarihine kadar
gezilebilir
güzel Sanatlar Fakültesi

20 ﬁubat Sal›

Tiyatro
Aﬂk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00
(KÜL199)
Di¤er gösterimler 21, 23, 24
ﬁubat tarihlerindedir.
Tiyatro Anadolu

21 ﬁubat Çarﬂamba

Sergi
Sait Munzur Karikatür Sergisi
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 20:00
21 Mart 2007 tarihine kadar
gezilebilir
Karikatür Sanat›n›
Araﬂt›rma ve Uyguluma
Merkezi

ANAD O LU Ü NİVE R SİTE Sİ HAFTALI K İLETİŞİM GA Z ETE Sİ

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan e¤itim veren fakültelerinde kay›t yenileme iﬂlemleri online hale
getirilirken, örgün e¤itim birimlerindeki katk› pay› ödeme sisteminde de tam otomasyon sa¤land›.

“‹nternet üzerinden kay›tlara
ilgi beklenenin çok üzerinde”

“Örgün ö¤retimde makbuz al›p
verme iﬂlemini ortadan kald›rd›k”
Bahar dönemi ile birlikte “Cari Hizmet Maliyeti Ö¤renci Katk› Pay› Tutar›”n›n ödeme sisteminde de¤iﬂiklik yap›ld›¤›n› kaydeden Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Atila Barkana, ö¤rencilerin
katk› pay›n› yat›r›r yat›rmaz ders seçmek için
sisteme girebildi¤ini söyledi.
Uygulama hakk›nda bilgi veren Prof. Dr.
Barkana, hayata geçirilen yeni kay›t
sistemi sayesinde ö¤rencilerin, dan›ﬂmanlar›n ve ö¤renci iﬂleri biriminin
yükünün oldukça azald›¤›n› vurgulad›.
4. SAYFADA

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 2005-2006 e¤itim
ö¤retim y›l›nda uzaktan e¤itim veren fakülteler
için pilot proje olarak hayata geçirilen uygulamada, yaklaﬂ›k 28 bin ö¤rencinin online kay›t yapt›rd›¤›n› söyledi. Sürmeli, bu ö¤retim y›l›nda ise 300 binden fazla ö¤rencinin, kay›t iﬂlemlerini internet üzerinden gerçekleﬂtirdi¤ini kaydetti. Sürmeli, nüfus ve vatandaﬂl›k iﬂleri, askere alma dairesi
ve bankalarla kurulan ba¤lant›lar sayesinde, hatal› iﬂlemlerin engellendi¤ini, ve kay›t sürecinin sorunsuz ﬂekilde tamamland›¤›n› belirtti.
4. SAYFADA

Yurtd›ﬂ› tecrübesi edinin!

Konser
Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera ve Bale Salonu
Saat: 20:00
(KÜL199)
Anadolu Senfoni Orkestras›

23 ﬁubat Cuma

E¤itim

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

16-22 ŞU BAT 2007

Kay›t yenilemede tam
otomasyona geçildi

22 ﬁubat Perﬂembe

Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi
Yer: Kongre Merkezi - K›rm›z›
Salon
Saat: 14:30 - 18:00
AIESEC

SAYI 40 6

Üniversitemiz araﬂt›rma görevlileri, Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile bir araya geldi.

Kongre Merkezi’nde araﬂt›rma görevlileriyle bir araya
gelen Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, akademik deneyimin yurt
içi ve yurt d›ﬂ›ndaki
konferanslara kat›larak elde edildi¤ini
söyledi.
4. SAYFADA

Ö¤renciler
K›z›lay için
ilaç toplad›
Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerinin Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi kapsam›nda
gerçekleﬂtirdi¤i projeler devam
ediyor. ‹‹BF ‹ktisat Bölümü son
s›n›f ö¤rencileri, Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi kapsam›nda, K›z›lay eczanesine ba¤›ﬂlanmak üzere 1107 kutu
ilaç toplad›.
4. SAYFADA

e-Sertifika için
son baﬂvuru
23 ﬁubat’ta
Anadolu Üniversitesi e-Sertifika programlar› için kay›t
baﬂvurular› 23 ﬁubat günü
sona erecek. Kay›tlar
http://www.esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yap›labilecek.

Bilinçsiz ilaç
kullanmak
ciddi sorunlar
yaratabilir
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk,
bilinçsiz ilaç kullan›m› ile ortaya ç›kabilecek sa¤l›k
sorunlar›n› ve ilaç
kullan›m›nda nelere dikkat edilmesi
gerekti¤ini anlatt›.
5. SAYFADA
Prof. Dr.
Yusuf Öztürk

Ö¤renciler, toplad›klar› ilaçlar› Yard. Doç. Dr. Güler
Günsoy ile birlikte K›z›lay eczanesine teslim etti.

Türkiye, 2023 y›l›nda
Akademisyen
nas›l
bir ülke olacak?
Görüﬂü
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20.000

Tiyatro Anadolu’nun 2006
y›l›ndaki izleyici say›s›...

Ö¤rencilere sorduk:
Ö¤renci
Sizce hayatta ﬂans›n
Görüﬂü önemi nedir?
8
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n alt› sene sonra yani 2023 senO
esinde ülkemiz cumhuriyetin
yüzüncü y›l›n› kutlayacak ama gündemde 2023 senesine yönelik
oluﬂturulmuﬂ önemli hedeflerden
oluﬂan bir plan yok. Türkiye’nin
temel sorunlar›n›n en baﬂ›nda
kan›mca uzun vadeli hedefler koyabilme eksikli¤imiz yat›yor. Bir
toplumun kendine uzun vadeli
hedefler koyabilmesi ile bürokratik
planlama kavram› birbirlerinden çok
farkl› alanlar, konular. Bir toplum ve
özellikle bizim gibi temel ekonomik
dengeleri oturmam›ﬂ bir toplum
gelecek için önüne somut, heyecan
verecek bir proje koyamad›¤› sürece
o toplumun geliﬂme dinamiklerinde
belirgin sorunlar ç›k›yor, bunu iyi
görmek gerek. Peki hedef ne olmal›?
Bu konuda stratejik hedeflerden
bahsetmek mümkün. Ben, ilgi
alan›ma giren ekonomik hedeflerden bahsetmek isterim. Bence, özel
sektörün lokomotif rol üstlenece¤i,
küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin
S

Bu onur ömür
boyu sürecek...

Yaklaﬂ›k 36 y›ll›k
bir meslek yaﬂam›ndan sonra Ekim
2006’da Anadolu Üniversitesi’nden emekliye ayr›ld›m. Say›n
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’den ö¤retim üyeleri için düzenlenen kokteylde emekli ö¤retim üyelerine ﬂükran
plaketi verilece¤ini bildiren ve kokteyle kat›lmam için ça¤r›da bulunan yaz›y› ald›¤›mda büyük bir heyecan
duydum. Üniversitemin gösterdi¤i bu
ME
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Anadolu Üniversitesi Bas›mevi’nde 5000 adet bas›lm›ﬂt›r

ekonominin bel kemi¤ini teﬂkil
edece¤i, ülkemizin karﬂ›laﬂt›rmal›
üstünlüklerini yans›tan, uluslararas›
rekabet gücüne sahip, tekelleﬂmeyi
kald›r›p adil rekabetin yerleﬂtirilece¤i, devletin rant da¤›t›m› yerine
temel hizmet ve altyap›y› - özellikle
de gerekli hukuki ve kurumsal
çerçeveyi - sa¤lay›p denetim ve
hakemli¤i üstlendi¤i, sosyal sorumluluklar›n› ihmal etmedi¤i, serbest –
fakat “fanatik” olmayan -- piyasaya
dayal› bir ekonomik sistem temel
stratejik hedef olarak belirlenmeli ve
bu stratejik hedef do¤rultusunda
politikalar yürütülmelidir. Ekonomik
geliﬂmenin temel amac› toplumsal
refah olmal›d›r. Dolay›s›yla 2023’te
ulaﬂ›lacak ekonomik büyüklükler
ancak toplumsal refah› art›r›yorsa
anlam taﬂ›yacakt›r. Bu da sosyal ve
kültürel alanlarda kapsaml› ve
yayg›n geliﬂmeler gerektirmektedir.
Bu sa¤lanmadan özellikle Bilgi
Ekonomisi ça¤›nda ekonomik
geliﬂme de sürdürülemez. Ve son
olarak, AB süreci ve tam üyeli¤i
olmaks›z›n 2023 senelerinde ülkemizin dünyan›n önemli ekonomileri
aras›nda olabilmesi bana kolay
gözükmüyor.

YEN
TUBU

dern Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂunun 100. y›l› olmas› bak›m›ndan bizler için büyük
önem taﬂ›maktad›r.
Bu 100 y›ll›k süreç, sadece Türkiye için de¤il, ayn› zamanda
dünya içinde zor ve sanc›l› bir
süreç olmakla birlikte ayn› zamanda teknolojik anlamda insanl›¤›n büyük geliﬂmelere tan›kl›k etti¤i ve tüm bu geliﬂmeleri h›zla hayat›na entegre etti¤i
çok önemli bir dönemdir.
Ancak 1923 y›l›ndan bu yana
de¤iﬂen ve geliﬂen dünya, yeni
ihtiyaçlar do¤rultusunda yeniden yap›lanmaya ihtiyaç duymaktad›r. Türkiye’de hiç kuﬂkusuz bu yeni yap›lanma süreci
içinde yer almaktad›r. Özellikle,
ülkemizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmesi gereken
bu yeniden yap›lanma sürecinde, 2023 y›l›na gelindi¤inde Türkiye hedeflerini yakalamay› baﬂaracakt›r. Çok sanc›l› dönemlere ra¤men, 1923 y›l›ndan bu yana gelinen nokta ise asla küçümsenmemelidir.
Gün geçtikçe zorlaﬂan hayat
koﬂullar› bugün çok çocuklu gelene¤e sahip aileleri dahi daha
az çocuk yapmaya yönlendirmektedir. Aileler nüfus planlamas›n›n, e¤itim baﬂta olmak
üzere çocuklar›na daha iyi f›rsatlar sunmak anlam›na geldi¤ini
ö¤reniyorlar. 2023 y›l›na gelindi¤inde, nüfus planlamas› aç›s›ndan daha bilinçli bir Türkiye dü-

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
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ﬂünüyorum. Bu durum, e¤itim
ve sa¤l›k baﬂta olmak üzere Türkiye’nin bir çok sorununun çözülmesi yönünde önemli bir
ad›m olacakt›r.
2023 y›l›nda Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine giriﬂ süreci hala devam ediyor olmal›. Bu süreç içinde Türkiye’nin gelecekte Avrupa
Birli¤inin durumunu sorgulamas›nda büyük fayda olacakt›r. Nitekim antik ça¤da Anadolu’da
kurulan “Panionia”, “Lykia” birlikleri ya da Delos’da kurulan, ard›ndan merkezi Atina’ya taﬂ›nan
“Attika Delos Deniz Birli¤i” gibi
hepsi birer ekonomik, askeri ve
dini birlik olan ve ortak para basan bu birliklerin de¤iﬂen dünya
içinde ortadan kalkmalar› yada
yerlerini yeni birliklere b›rakmalar›, Avrupa Birli¤i süreci içinde
Türkiye taraf›ndan asla gözard›
edilmemelidir.
2023 y›l›na do¤ru Türkiye, insanlar›n birbirini din ve ›rk ayr›m› yapmadan dinleyip ve anlad›¤›, kardeﬂlik ve hoﬂ görünün egemen oldu¤u bir ortam› haz›rlayacak hedeflere do¤ru gitmelidir. Anadolu, ça¤lar boyunca
farkl› kültürleri ayn› anda korumay› ve yaﬂatmay› baﬂarm›ﬂ bir
çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. 2023 y›l›na do¤ru Türkiye’nin her ﬂeyden çok ihtiyaç
duydu¤u iﬂte bu eski Anadolu
gelene¤idir. Bu hedef asla sapmaz ve bizi geliﬂen ve de¤iﬂen
dünya içinde hak etti¤imiz yere
götürür.
2023 y›l›nda, taﬂlar›n yavaﬂ
yavaﬂ yerine oturdu¤u, daha az
nüfuslu, daha iyi e¤itimli, daha
sa¤l›kl› daha bar›ﬂ›k, huzurlu ve
refah bir Türkiye’ye olan inanc›mla

AK

Doç. Dr.
Feriﬂtah Alanyal›

Yay›n Türü: Yerel süreli yay›n

duyarl›l›k ve vefa davran›ﬂ› beni son
derece duyguland›rd› ve mutlu etti.
Ne yaz›k ki çok istememe karﬂ›n yurt
d›ﬂ›nda olmam nedeniyle düzenlenen
kokteyle ve törene kat›lamad›m.
Ancak ﬂunu belirtmek istiyorum: Yaﬂam›m›n 32 y›l›n› ça¤daﬂ ve ilerici
bir kurum olan Anadolu Üniversitesi’nde çal›ﬂarak geçirdim. Anadolu
Üniversitesi’nde çok de¤erli insanlarla birlikte çal›ﬂt›m. Bu nedenle,
çal›ﬂ›rken ö¤rendiklerim ö¤rettiklerimden daha çok oldu. Üniversitede
çal›ﬂt›¤›m süre içinde hep bir katk›
çabas› içinde oldum. Orada ö¤ren-

diklerimi, kazand›¤›m deneyimlerimi baﬂka yerlerde yaymaya çal›ﬂt›m, hala da çal›ﬂ›yorum.
Anadolu Üniversitesinin bir üyesi olmaktan duydu¤um onuru ve övüncü yaﬂam›m boyunca
sürdürece¤im. Üniversitemin
tüm
üyelerine sayg›lar›m›, sevgilerimi ve
en iyi dileklerimi
yolluyorum.
Prof. Dr.
Bekir Özer
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‹talya Büyükelçisi’nden ziyaret
‹talya’n›n Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Anadolu
Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli ile görüﬂtü. ﬁeref Defteri’ni imzalayan Marsili, Anadolu Üniversitesi’nden etkilendi¤ini söyledi.

Seminer
Yoga ve Meditasyon
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon
Saat: 12:00
Sa¤l›k Kulübü

Seçkin ŞAHİN

26 ﬁubat Pazartesi

Sergi
Ayd›n Ayan Retrospektif
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dökümantasyon MerkeziAlt ve Üst Sergi salonu
Saat: 09:00-17:00 (KÜL199)
Güzel Sanatlar Fakültesi

27 ﬁubat Sal›
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Carlo Marsili, Anadolu Üniversitesi ile ‹talyan üniversiteleri aras›nda
iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› oldu¤unu görmekten mutlu oldu¤unu kaydetti.

Türkiye’nin en büyük soba ve
›s›t›c› fabrikas› Süsler’in yüzde 99
hissesinin ‹talyan Candy ﬂirketine
sat›lmas› nedeniyle Eskiﬂehir’e gelen ‹talya’n›n Ankara Büyükelçisi
Carlo Marsili, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ile görüﬂen Marsili,
Anadolu Üniversitesi ﬁeref Defteri’ni de imzalad›.
‹talyan ve Türk ﬂirketlerinin or-

takl›klar›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile getiren Marsili, Anadolu
Üniversitesi’ni ilk kez ziyaret etti¤ini ve bu ziyaretin kendisini çok
etkiledi¤ini söyledi.
Marsili, “Eskiﬂehir’deki yerel yöneticileri, üniversitedeki sanat
müzesini ve rektörü ziyaret ettim.
Üniversitenin nas›l çal›ﬂt›¤›n› gördüm ve ayr›ca bu üniversite ile baz› ‹talyan üniversiteleri aras›nda
anlaﬂmalar oldu¤unu görmekten
de mutluluk duydum” dedi.

Tiyatro
Fay Hatt›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00 (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Kimyac›lardan kalite e¤itimi program›
Eylem TUNA

7 Mart Çarﬂamba

Panel
Kampüste Reklam Var
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 09:00 - 17:00
Etkinlik 7-9 Mart tarihleri
aras›nda gerçekleﬂecektir.
‹letiﬂim Kulübü

9 Mart Cuma

Konferans
Sa¤l›kta Dönüﬂüm
Yer: Kongre Merkezi - Salon
Anadolu
Saat: 14:00
Sa¤l›k Kulübü

10 Mart Cumartesi

Tiyatro
Fay Hatt›
Yer: AKM - Oda Tiyatrosu
Salonu
Saat: 15:00 (KÜL 199)
Tiyatro Anadolu

ﬁEH‹RDE NELER VAR?

Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile
Kimyagerler Derne¤i’nin birlikte
düzenledi¤i Sertifikal› Kalite E¤itim
Program›, 9 ﬁubat günü Kongre
Merkezi’nde baﬂlad›.
Kimya Bölümü dördüncü s›n›f ö¤rencileri için düzenlenen program
kapsam›nda Endüstri Mühendisi
Halil ‹brahim K›rmac› ve Kimyager
Memduh Sami Taner kat›l›mc›lara
çeﬂitli konularda bilgi veriyor ve

Tiyatro
Gözü Kara Alaturka
Yer: Büyükﬂehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 20:00
Di¤er gösterimler 18, 24 ve
25 ﬁubat 2007 tarihlerindedir.
büyükﬂehir Belediyesi

20 ﬁubat Sal›

Tiyatro
K›yamet Sular›
Yer: Tepebaﬂ› Sahnesi
Saat: 20:00
Di¤er gösterimler 21, 22 ve
23 ﬁubat 2007 tarihlerindedir.
büyükﬂehir belediyesi

Program sonunda
kat›l›mc›lara sertifika verilecek.

Sürmeli’ye ‘Sanata Destek’ ödülü
Kenan BUTAKIN
Eskiﬂehir Sanat Derne¤i taraf›ndan da¤›t›lan “Eskiﬂehir Sanat Ödülleri”, 6 ﬁubat günü Büyükﬂehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törende, Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, “Eskiﬂehir Sanata Destek”
ödülü al›rken, üniversitemizin çeﬂitli fakülte ve yüksekokullar›ndan ö¤retim elemanlar› da çeﬂitli ödüllere
lay›k görüldü.

Y›lda 80 etkinlik yap›yoruz
17 ﬁubat Cumartesi

deneyimlerini aktar›yor.
Program›n ilk gününde iﬂ sa¤l›¤›
ve güvenli¤i kalite sistemi konusunda bilgi veren Halil ‹brahim K›rmac›, bu e¤itimle kiﬂilerin çal›ﬂt›¤›
ortamlarda iﬂ güvenli¤i kurallar›na
uymalar›n› sa¤lamay› amaçlad›klar›n› söyledi.
K›rmac›, sekiz gün sürecek e¤itimde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin yan› s›ra
kalite ve g›da güvenli¤i kalite sistemi
konular›nda da e¤itim verilece¤ini
ifade etti.

Ödülünü Eskiﬂehirli karikatür sanatç›s› Beytullah Heper’den alan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Eskiﬂehir’deki sanat çal›ﬂmalar›n›n bir
tu¤la gibi oldu¤unu belirterek, bu
çal›ﬂmalar› baﬂlatan›n da Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Prof. Dr.Y›lmaz
Büyükerﬂen oldu¤unu söyledi. “Eskiﬂehir’e tu¤lalar koymak kadar
zevkli bir ﬂey yok” diyen Prof. Dr.
Sürmeli; bilimin kal›c›l›¤›n›n ve bir

ülkenin tan›t›m›n›n sanat ve kültürle gerçekleﬂti¤ini ifade etti. Sanat
e¤itiminin erken yaﬂlarda verilmesi
gerekti¤ine dikkat çeken Prof. Dr.
Sürmeli, Anadolu Üniversitesi’nin
de bu yönde çal›ﬂt›¤›n› kaydetti. Sürmeli, “26 bin ö¤rencisi olan bir kurumun sanata önem vermemesi
düﬂünülemez” dedi. Anadolu Üniversitesi olarak her ay yaklaﬂ›k 80 etkinlik yapt›klar›n› belirten Prof. Dr.
Sürmeli, TSK Armoni M›z›kas›, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestras›
ve Çok Sesli Korosu ile sanat ad›na
Eskiﬂehir’in ad›n› duyurduklar›na
dikkat çekti. Sürmeli, Eskiﬂehir’in
bir sanat ve kültür ﬂehri oldu¤unu
anlatmak amac›yla böyle bir organizasyon gerçekleﬂtirdiklerini sözlerine ekledi.
Törende, “Eskiﬂehir Sanat Ödülü”ne lay›k görülen Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerﬂen’e ise ödülünü üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.

Ömer Zühtü Altan verdi.

Ödül alanlar
Eskiﬂehir Sanat Derne¤i taraf›ndan bu y›l Eskiﬂehir Sanat Ödülü’ne Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerﬂen,
Eskiﬂehir Sanata Destek Ödülü’ne
Rektör Prof. Dr. Prof. Dr.Fevzi Sürmeli ve Ali Eldem; Eskiﬂehir Sanat
Etkinli¤i Ödülü’ne 2. Eskiﬂehir Foto¤raf Haftas›, Eskiﬂehir Resim
Ödülü’ne Hakan Esmer, Eskiﬂehir
Heykel Ödülü’ne Özer Aktaﬂ, Eskiﬂehir Seramik Ödülü’ne Ayﬂegül
Özen, Eskiﬂehir Seramik Heykel
Ödülü’ne Kemal Uluda¤, Eskiﬂehir
Karikatür Ödülü’ne Cengiz Çal›ﬂ,
Eskiﬂehir Foto¤raf Ödülü’ne Sevgi
Kösem, Eskiﬂehir Deneysel Foto¤raf Ödülü’ne Yusuf Uygan, Eskiﬂehir Müzik Ödülü’ne Burak Tüzün,
Eskiﬂehir Tiyatro Ödülü’ne Erol
‹pekli, Eskiﬂehir Edebiyat Ödülü’ne
Sinan Gürsoy, Eskiﬂehir Sanat Kurumu Ödülü’ne Anadolu Üniversitesi Caz Kulübü lay›k görüldü.

AEGEE temsilcileri Polonya’ya gitti
Anadolu Üniversitesi Avrupa Ö¤rencileri Forumu Kulübü (AEGEE)
temsilcileri, Avrupa Yürütme Kurullar› Toplant›s›’na kat›lmak üzere Polonya’ya gitti. 14–19 ﬁubat günlerinde
Gliwice kentinde gerçekleﬂecek toplant›da çeﬂitli konularda oturumlar,

tart›ﬂmalar ve çal›ﬂtaylar düzenlenecek. Toplant›da, “Agora” adl› genel
kurulun hangi plana dayanaca¤›,
hangi konular› ne ﬂekilde ele alaca¤›
gibi konular belirlenecek. Y›lda bir
yap›lan kurul toplant›s›n›n bu y›lki
konusu ise “‹nsan haklar› ve düﬂün-

ce özgürlü¤ü.” Toplant›ya AEGEE
üyeleri Hayal Y›ld›z, Ayan Öztürk
ve Fatih Tunca kat›lacak. ‹ngilizce
‹ﬂletme Bölümü 1’inci s›n›f ö¤rencisi Hayal Y›ld›z, toplant›daki
amaçlar›n›n Anadolu Üniversitesi’ni tan›tmak oldu¤unu söyledi.

Yanl›ﬂ bilgiler
cinselli¤i
olumsuz
etkiliyor
Esra ÇEVİK
Kad›n Do¤um Uzman› Dr. Rabia
Karagöz ile Psikiyatri Uzman› Dr.
Ç›nar Yenilmez, TVA'da yay›nlanan
ve Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gökda¤’›n
sundu¤u “Genç Olmak” adl› programa konuk olarak kat›ld›. Konuklar cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar
ile gençlerin yaﬂad›¤› cinsel sorunlar hakk›nda bilgi verdi.
Dr. Rabia Karagöz, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n çok eﬂlilik, kentleﬂme, turizmin geliﬂmesi gibi faktörlerin yaratt›¤› cinsel serbestlik ortam›nda daha h›zl› yay›ld›¤›n› kaydetti. Karagöz, bel so¤uklu ve AIDS gibi
hastal›klardan korunman›n en güvenli iki yolunun hijyen ve prezervatif kullan›m› oldu¤unun alt›n›n çizdi.
Dr. Ç›nar Yenilmez ise tutucu ortamda yetiﬂme, cinsel konularda
yaﬂanan travmatik olaylar, iliﬂkilerde iletiﬂim bozuklu¤u, kimi kiﬂilik
özellikleri ve fiziksel rahats›zl›klar
gibi faktörlerin cinsellikle ilgili sorunlar yaﬂanmas›na neden olabilece¤ini belirtti. Gençler aras›nda
cinsel mitlerin yayg›n oldu¤unu
kaydeden Yenilmez, yanl›ﬂ bilgilerin gençlerin cinsel yaﬂamlar›n›
olumsuz etkiledi¤ini ifade etti.
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Ö¤renciler
K›z›lay için
ilaç toplad›
Hatice GÖLCÜ
Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri, 2006-2007 ö¤retim y›l›
güz döneminde hayata geçirilen “Topluma Hizmet Uygulamalar›” dersi kapsam›nda birbirinden yararl› projelere imza
at›yor. Daha önce çeﬂitli e¤itim
birimlerinde yapt›klar› projelerle fidan dikiminden, kütüphane kurmaya kadar de¤iﬂik
projeler gerçekleﬂtiren ö¤renciler bu kez ihtiyac› olanlar için
ilaç toplad›.
Ders kapsam›nda ‹ktisadi
‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat
Bölümü son s›n›f ö¤rencileri
de K›z›lay eczanesine ba¤›ﬂlamak amac›yla ilaç toplama
kampanyas› gerçekleﬂtirdi.
Yard.Doç.Dr. Güler Günsoy
taraf›ndan yürütülen proje
çerçevesinde ö¤renciler komﬂu, arkadaﬂ, akraba ve eczaneleri dolaﬂarak kullan›m tarihi
geçmemiﬂ 1107 kutu ilaç toplad›.
Proje için akla gelebilecek
her türlü ilac›n topland›¤›n›
belirten Yard. Doç. Dr. Günsoy,
doktorlar›n yan› s›ra Devlet
Hastaneleri ile de ba¤lant› kuruldu¤unu belirtti.
Projenin tamamlamas›na
karﬂ›n, ba¤›ﬂlar›n sürdü¤ünü
ifade eden Günsoy, bahar döneminde de benzeri projelerin devam edece¤ini söyledi.
Ders sayesinde ö¤rencilerin
yaln›zca topluma hizmet etmekle kalmay›p ayn› zamanda
sorumluluk duygular›n› da geliﬂtirdiklerini ve güven duygusu kazand›klar›n› dile getiren
Yard. Doç. Dr. Güler Günsoy,
bundan sonra dersi seçecek
olan ö¤rencilere dersin sonuç
verdi¤ini göstermek aç›s›ndan
iyi bir örnek oluﬂturman›n
mutlulu¤unu paylaﬂt›klar›n›
kaydetti.

Akademik
yükseltmeler
Fen Fakültesi Analitik Kimya
Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr.
R›dvan Say, profesörlük kadrosuna atan›rken, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölümü ‹ktisat Teorisi Anabilim
Dal›’ndan Yard. Doç. Dr. Bülent
Günsoy, ‹ktisat Politikas› Anabilim Dal›’ndan Yard. Doç. Dr.
Muharrem Afﬂar; E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü
E¤itimde Psikolojik Hizmetler
Anabilim Dal›’ndan Yard. Doç.
Dr. Esra Ceyhan ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik
Arkeoloji Anabilim Dal›’ndan
Yard. Doç. Dr. Feriﬂtah Alanyal›,
doçentli¤e yükseltildi.

AnadoluHaber

‹ﬂsizli¤in çözümü KOB‹’lerde
Hilal KAHYA
Az geliﬂmiﬂ ülkeler, ekonomide
yaﬂanabilecek durgunluk ve daralmayla savaﬂabilmek için KOB‹’lere
ve mikro iﬂletmelere yöneliyor. Durgunluk ve daralman›n etkisiyle üretim kapasitelerinin azald›¤› ve iﬂsizli¤in artt›¤› bu ülkelerde mikro iﬂletmelerin ve KOB‹’lerin ekonomideki
a¤›rl›¤›n›n artmas›, iﬂsizlik sorununa
çözüm olarak görülüyor.
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Seval Kardeﬂ
Selimo¤lu, KOB‹’lerin ve mikro iﬂletmelerin Birleﬂmiﬂ Milletler’de de
yoksullukla baﬂ edebilme program›

için tek çözüm önerisi olarak gündeme getirildi¤ini söyledi. Mikro iﬂletmelerin Türkiye’de yayg›n oldu¤unu
vurgulayan Doç. Dr. Selimo¤lu, bu iﬂletmelerin en önemli finansman yolu olan mikro finansman kredilerinin bir çok banka taraf›ndan verildi¤ini ifade etti.
Eskiﬂehir’in Sar›cakaya ilçesinin
kimi köylerinde, mikro iﬂletmeler
için kredi uygulamalar›na yönelik pilot uygulamalar yap›ld›¤›n› söyleyen
Doç. Dr. Selimo¤lu “Mesela ev kad›nlar›na 10 bin YTL kredi veriliyor ve
serac›l›k yapmalar› öneriliyor. Bu
kredinin çok düﬂük faizlerle uzun zaman içerisinde geri ödenmesi isteni-

yor” dedi.
KOB‹’ler ile mikro iﬂletmelerin ayn› kavramlarm›ﬂ gibi ele al›nmamas›
gerekti¤ini belirten Selimo¤lu, bu iki
kavram›n kuruluﬂ ﬂekillerinin ve finanssal yap›lar›n›n farkl› oldu¤una
dikkat çekti.
Doç. Dr. Seval Selimo¤lu genellikle
aile ﬂirketi olarak kurulan KOB‹’lerin
belirli bir sermaye yap›s›na göre ﬂekillendi¤ini ve birden fazla orta¤›n›n
olabilece¤ini kaydetti. Mikro iﬂletmelerin ise tek kiﬂilik iﬂletmeler olarak
kuruldu¤unu vurgulayan Doç. Dr.
Selimo¤lu, iki farkl› iﬂletme yap›s›n›n
farkl› vergilendirilmesi gerekti¤ini
sözlerine ekledi.

Online kay›tlara ilgi büyük
Mevlüt DEMİRCİOĞLU
Bir milyonu aﬂk›n ö¤rencisi bulunan Aç›kö¤retim Fakültesi, kuruldu¤u 1982 y›l›ndan bu yana
gerçekleﬂtirdi¤i yeniliklerle ö¤rencilerine birçok kolayl›k sa¤lamaya
devam ediyor. Üniversitemiz de,
AÖF ö¤rencilerinin kay›tlarda ve
di¤er iﬂlemlerde zorluk çekmemesi
için teknolojik olanaklar›n› günden güne geliﬂtiriyor.

Geçti¤imiz y›l uzaktan
ö¤retim ö¤rencileri için
pilot olarak haz›rlanan
ve bu y›l geniﬂletilerek
hayata geçirilen web
üzerinden kay›t ve kay›t
yenileme sistemine bu
y›l 305 binin üzerinde
ö¤renci kay›t yapt›rd›.

Ö¤renciye yönelik de¤iﬂik
‹nternet üzerinden kay›t iﬂlemleri 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda pilot proje olarak baﬂlad› ve 27
bin 228 ö¤renci internet üzerinden kay›t yapt›rd›. Bu ö¤retim y›l›nda ise 305 bin 962 AÖF ö¤rencisi kay›t iﬂlemlerini internet üzerinden gerçekleﬂtirdi.
Konu hakk›nda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi’nde ö¤renim gören bir
milyonu aﬂk›n Aç›kö¤retim, ‹ktisat
ve ‹ﬂletme Fakültesi ö¤rencisinin
kay›t sisteminde, her y›l ö¤rencilere yönelik de¤iﬂiklikler yap›ld›¤›n›
söyledi. Son dönemde, uzaktan
e¤itimde ö¤renim gören yaklaﬂ›k
300 bin ö¤rencinin kayd›n›n gerçekleﬂtirilmesinde web temelli bir
yöntem uyguland›¤›n› ifade eden
Prof. Dr. Sürmeli, nüfus ve vatandaﬂl›k iﬂleri, askere alma dairesi ile
bankalarla kurulan çevrimiçi ve
çevrimd›ﬂ› ba¤lant›lar sayesinde,
kay›t sürecinde hatal› iﬂlemlerin
engellendi¤ini ve kay›t sürecinin
sorunsuz ﬂekilde tamamland›¤›n›
belirtti.

2006’n›n Eylül ay›nda üç hafta
boyunca internet üzerinden yap›lan baﬂvurular›n ard›ndan, ö¤rencilerimizin büroya gerekli belgeleri
teslim ettikten sonra kay›tlar›n›n
tamamland›¤›n› vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sürmeli, ö¤rencilerin
Türkiye’nin çeﬂitli illerinde ba¤l›
bulunduklar› bürolardan istedikleri hizmetleri an›nda alabilme ﬂans›n› yakalad›klar›n› kaydetti. Sürmeli, “Önceki y›llarda, optik form
kullan›larak yap›lan kay›tlarda, ö¤rencilerimizin baz› hizmetleri alabilmeleri için bir ay› aﬂk›n bir süre
beklemeleri gerekiyordu. Bilgilerin
optik formlardan okunmas› ve veritaban›na iﬂlenmesi s›ras›nda geçen süreyi bu kay›t sistemi ortadan kald›rm›ﬂ oldu” diye konuﬂtu.

Sistem amac›na ulaﬂt›
“Anadolu Üniversitesi olarak bizi mutlu eden, ö¤rencilerimizin
internet teknolojilerini kullanmalar› ve çok az sorunla karﬂ›laﬂmalar›d›r” diyen Prof. Dr. Sürmeli
sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Kay›t baﬂvurular›n›n ard›ndan

geçti¤imiz y›llara k›yasla çok az
say›da kiﬂiden kay›tlar›n uzat›lmas› konusunda talep geldi. ‹nternet üzerinden gerçekleﬂtirilen
kay›tlar›n amac›na ulaﬂt›¤›n› düﬂünüyoruz. Bu sene kay›t baﬂvurusu ve evrak teslim etmeyle ilgili
kay›t süreçlerini ay›rm›ﬂt›k. Önümüzdeki dönem, kay›t baﬂvurusu
ve belge teslimleri ayn› zamanda
yap›lacak.”

Kamu kurumlar›yla iﬂbirli¤i
‹lk kez bu y›l çeﬂitli kamu kurumlar›yla online ba¤lant›lar›n kuruldu¤unu belirten Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ﬂöyle konuﬂtu:
“Bu kay›t dönemine tam olarak
yetiﬂtirilemese de gelecek senelerde yap›lacak uygulamalar›n üniversitemize ve ö¤rencilerimize büyük kolayl›ksa¤layaca¤›na inan›yorum. E-Devlet projesi çerçevesinde
kurumumuza aç›lan MERN‹S veritaban› sayesinde ö¤rencilerimizin
kimlik fotokopilerini vermelerine
gerek kalmayacak. Bankayla kurdu¤umuz ba¤lant› sayesinde, ö¤rencilerimiz ödemelerini gerekirse
internet üzerinden yapabilecekler.
Ödeme bilgileri online al›nd›¤›ndan, kay›t s›ras›nda dekont istenmeyecek. Sadece kendi kay›tlar›
için bankadan dekont alacaklar.
Asker Alma Dairesi’yle, iki kurumun sistemleri aras›nda online
ba¤lant› kurulmas› konusunda bir
protokol imzalad›k. Asker Alma
Dairesi’ndeki haz›rl›klar bitti¤inde
kay›tlar›n› yapt›ran erkek ö¤rencilerimizin tecillerini de an›nda online olarak yapaca¤›z.”

Makbuz al›p verme iﬂlemini ortadan kald›rd›k
Üniversitemizin örgün bölümlerinde okuyan ö¤renciler için bahar
dönemindeki kay›t yenileme iﬂlemleri yenilendi. Yeni sistem ö¤rencilere, dan›ﬂmanlara ve ö¤renci iﬂleri
birimlerine büyük kolayl›k sa¤l›yor.
Yeni kay›t yenileme sistemiyle ilgili bilgi veren Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Atila Barkana, 2006-2007
e¤itim ö¤retim y›l›n›n bahar yar› y›l›nda hizmete giren “Cari Hizmet

Maliyeti Ö¤renci Katk› Pay› Tutar›”n›n ödeme sisteminde de¤iﬂiklik
yap›ld›¤›n› söyledi.
Yeni ödeme sisteminin kay›t yenileme sistemiyle online çal›ﬂacak ﬂekilde kuruldu¤unu belirten Prof. Dr.
Barkana, ö¤rencilerin katk› pay› tutar›n› herhangi bir Vak›fbank ﬂubesine ödedikten bir dakika sonra kay›t yenileme tarihleri ve yar› y›l›na
ait günlerde derslerinin seçebilmek

için sisteme girebilece¤ini kaydetti.
Ö¤renci katk› pay›n› yat›rmadan
kay›t yenileme sistemine girilmek
istendi¤inde, tutar›n ödenmesi gerekti¤ine dair uyar› al›naca¤›n› ve
ders seçilemeyece¤ini ifade eden
Prof. Dr. Atila Barkana, yeni kay›t
sistemi sayesinde ö¤rencilerin,
dan›ﬂmanlar›n ve ö¤renci iﬂleri biriminin yükünün oldukça azald›¤›n›
sözlerine ekledi.

Doç. Dr.
Seval
Selimo¤lu

Türkiye’nin
ayd›nl›k
yüzünü
gösterin!
Habibe ALTINTAŞ
Anadolu Üniversitesi araﬂt›rma görevlileri, 5 ﬁubat Pazartesi
günü Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile Salon Anadolu'da bir
araya geldi. Sürmeli toplant›da,
Araﬂt›rma Görevlileri Temsilciler
Kurulu’nun haz›rlad›¤› sorular›
yan›tlad›. Prof. Dr. Sürmeli, bir
üniversitenin nas›l bir yolda ilerlemesi gerekti¤ini bilmesinin ve
evrensel nitelikte bilgi üreten ve
kullanan bir kurum olabilmesinin büyük önem taﬂ›d›¤›na dikkat çekti.
Toplant›da, üniversitemizde
yürütülen projeler hakk›nda da
bilgi veren Prof. Dr. Sürmeli,
araﬂt›rma görevlilerinin projelerde yer almas› gerekti¤ini belirterek, “Çünkü proje haz›rlamak
da bir kültürdür” dedi. Anadolu
Üniversitesi’nde bu amaçla Proje ‹zleme Birimi’nin kuruldu¤unu hat›rlatan Sürmeli, proje
say›s›nda bir art›ﬂ yaﬂand›¤›na
iﬂaret etti. Akademisyenlerin
ve akademisyen adaylar›n›n
yurt içi ve yurt d›ﬂ› konferanslara kat›l›m›n›n k›s›tlanmamas› gerekti¤inin alt›n› çizen Prof.
Dr. Sürmeli, akademik deneyimin bu konferanslarda kazan›ld›¤›n› belirtti.
Prof. Dr. Sürmeli, yurtd›ﬂ›na
giden akademisyenlerin ve de¤iﬂim programlar›yla Avrupa’daki üniversitelerde bir süre
e¤itim gören ö¤rencilerin dünyaya Türkiye’nin ayd›nl›k yüzünü gösterdi¤ini ifade ederek,
“Türkiye’nin olumsuz imaj› ö¤retim elemanlar›n›n ve ö¤rencilerin ortaya koyaca¤› kültür ve
bilgi sayesinde ortadan kalkacakt›r” dedi.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, akademik ünvanlar› h›zla geçmenin
de¤il, bu iﬂi yaparken kiﬂinin
kendisine ne katt›¤›n›n önemli
oldu¤unu sözlerine ekledi.
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Bilinçsiz ilaç kullanmak sorun yarat›yor
İsmail İLKSELVİ
Bilinçsiz ilaç kullan›m›
insanlar› ciddi sa¤l›k sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya b›rakabiliyor. Özellikle doktora ya da
eczac›ya dan›ﬂmadan tan›d›k tavsiyesiyle ilaç alan kiﬂiler ölüme bile
yol açan sorunlar yaﬂayabiliyorlar.
Örne¤in, önerilerden yola ç›karak
kulland›¤›m›z a¤r› kesici ile ciddi mide ve barsak hastal›klar› yaﬂayabilece¤inizi, antibiyotiklerin yanl›ﬂ kullan›m› yüzünden zararl› bakterilerin ilaca karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k kazand›¤›n›
ve tedavinin güçleﬂti¤ini, zay›flamak için tüketilen bitki çaylar›n›n
baz› ilaçlarla ters etkileﬂimde bulunabilece¤ini biliyor musunuz?
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Öztürk, bilinçsiz ilaç kullan›m›
ile ortaya ç›kabilecek sa¤l›k sorunlar›n› ve ilaç kullan›m›nda nelere
dikkat edilmesi gerekti¤ini Anadolu
Haber’e anlatt›.
■ Bilinçsiz ilaç kullan›m› nedir?
Amaca uygun olmayan her ilaç
kullan›m›, bilinçsiz ilaç kullan›m› olarak tan›mlanabilir. Bilinçsiz ilaç kullan›m›n› üç ana kategoride toplamak
olas›d›r: 1) Gereksiz ilaç kullan›m› 2)
Yanl›ﬂ ilaç kullan›m› 3) ‹laç suistimali
ve madde ba¤›ml›l›¤›.
Bu kategorilerde yer alan bilinçsiz
ilaç kullan›mlar›n›n geliﬂimleri, do¤urdu¤u sonuçlar ile oluﬂturdu¤u
sosyo-ekonomik ve sa¤l›ksal kay›plar
ilaçtan ilaca de¤iﬂkenlik göstermektedir.
■ Bilinçsizce kullan›lan ilaçlar ne gibi
sorunlar yaratabilir?
Bilinçsiz ilaç kullan›m› çok ciddi
sonuçlara yol açabilmektedir. Bu sonuçlar bazen kiﬂi yaﬂamlar›n›n yitirilmesine varabilecek oranda dramatik
olabilmektedir. Bunun yan› s›ra, kal›c› veya geçici sakatl›klar ve bedensel
iﬂlev bozukluklar› karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Ayr›ca, gerekli ve uygun tedavinin gecikmesi sonucunda hastal›klar›n ilerlemesi ve hatta baz› durumlarda hastal›¤›n gerçek tedavisi
için geç kal›nmas› durumlar› ile hasta yüz yüze gelmektedir.
‹laç suistimali ve madde ba¤›ml›l›¤› durumlar›nda ise kiﬂiler sosyo-ekonomik y›k›mlara maruz kalabilmektedir. Yine gereksiz ve yanl›ﬂ ilaç kullan›m› nedeniyle ülke ekonomisi ciddi ekonomik kay›plara u¤ramaktad›r. Bir di¤er kay›p ise normalde etkili olan ilaçlar›n yinelenen hatal› kullan›mlar sonucunda etkisiz hale gelmesidir.
■ Gereksiz ilaç kullan›m›n›n belli baﬂl› nedenleri nelerdir?
Gereksiz ilaç kullan›m› ço¤unlukla
halk aras›nda “hastal›k hastas›” olarak bilinen ve asl›nda organik anlamda bir hastal›¤› olmayan ancak psikolojisindeki bozukluklar nedeniyle vücuduyla ilgili sanal ﬂikayetler alg›layan kiﬂilerde ortaya ç›kmaktad›r. Genellikle orta yaﬂl› ve yaﬂl› bireylerde
y›llar›n getirdi¤i y›pranma ile çeﬂitli
dokularda oluﬂan bozukluklar, bozulmuﬂ olan psikolojik durum ile asl›n-

da ciddi bir rahats›zl›k veya hastal›¤a
iliﬂkin olmayan belirtiler ortaya ç›karmaktad›r. Ço¤unlukla bu belirtiler
hasta taraf›ndan “a¤r›” biçiminde tan›mlanmaktad›r. Stres de paradoksal
bir biçimde bu tip belirtilere katk›
sa¤lamaktad›r. Genellikle alg›lanan
bu a¤r›lar hafif ve orta ﬂiddettedir. Bu
nedenle, bu tür a¤r›lar›n hastalar› uykular›ndan uyand›rmalar› pek s›k
karﬂ›laﬂ›lan bir durum de¤ildir. Bir
çok hasta bu a¤r›lar›n uyand›ktan 23 saat sonra ya da ö¤le saatlerinde
baﬂlad›¤›n› tan›mlamaktad›r. Psikolojisi bozuk olan bu hastalar ilaç kulland›¤›nda ﬂikayetleri kaybolmakta
veya azalmaktad›r. ‹laç burada hastan›n psikolojisini düzeltmektedir.
Ne var ki, ilaç gerçekte baﬂka bir hastal›k için kullan›lmaktad›r. Bu durumdaki hastalara içinde “etken
madde” bulunmayan, yani “boﬂ”
tablet, draje gibi ilaçlar da verilse ayn› oranda yarar sa¤lanabilir. T›p dilinde bu olgu “Plasebo Etki” olarak tan›mlanmaktad›r.
‹lginç olarak, “Plasebo Etki” gerçek anlamda organik kökeni olan
hastal›klarda bile önemli düzeylerde
yararlar sa¤layabilmektedir. Örne¤in
baz› ülser hasta gruplar›nda “Plasebo Etki” nedeniyle yüzde 60 oran›na
varan iyileﬂmeler saptanm›ﬂt›r. Hekimler bu tür hastalarda “zarar düzeyi düﬂük” olan vitamin gibi destekleyici ilaçlar› vermeyi tercih edebilmektedir. Vitaminlerin etkisi asl›nda
uzun vadede fark edilir ancak “Plasebo Etki” nedeniyle hastan›n ﬂikayetleri birkaç gün içinde kaybolabilmektedir. Bu tür bir ilaç uygulamas› hekim denetiminde oldu¤u için “do¤ru” bir uygulamad›r. Çünkü seçti¤i
“uygun doz” ve tedavi rejimi ile hekim bir anlamda, hasta sa¤l›¤›n›n görece¤i zarar› en aza indirmeyi garanti alt›na almaktad›r. Ayr›ca, “Plasebo
Etki”nin hangi durumlarda iﬂe yarayaca¤›n› en iyi tahmin edebilecek kiﬂi hekimdir. Burada yanl›ﬂ olan, “hastal›k hastas›” kiﬂilerin arkadaﬂ›na,
komﬂusuna dan›ﬂmak gibi kulaktan
dolma bilgilerle ve kendi kafas›na göre ilaç seçmesidir. Bu noktada hasta
“zarar düzeyi düﬂük” bir ilaç seçerse
“gereksiz” ilaç kullanm›ﬂ olacak, “zarar düzeyi yüksek” bir ilaç seçerse
“yanl›ﬂ” ilaç kullanm›ﬂ olacakt›r.
■ ‹laç kullan›rken nelere dikkat
edilmelidir?
Birçok ilac›n bol su ile yutulmas›,
böbrekler üzerinde oluﬂabilecek yan
etkilerin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Yine a¤›z yoluyla ilaç al›n›rken,
yatar pozisyonda de¤il de oturma veya ayakta durma pozisyonlar›nda
ilaçlar›n yutulmas›, yutulan ilac›n yemek borusu duvar›na yap›ﬂmamas›
ve burada tahriﬂ oluﬂturmamas› bak›m›ndan önem kazanmaktad›r.
Gebelikte en masum gözüken ilaçlar› bile doktora dan›ﬂarak kullanmak anne ve do¤acak bebek sa¤l›¤›n›n korunmas› ad›na “do¤ru” bir uygulamad›r. Çocuklarda kullan›lan
ilaçlar da özellik arz etmektedir. Çocuk ile eriﬂkin aras›ndaki tek fark beden a¤›rl›¤› de¤ildir. Çocuklar›n baﬂta

Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim
Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Yusuf Öztürk, ilaç
kullan›m›nda dikkat
edilmesi gereken
noktalar› ve bilinçsiz
ilaç kullan›m›n›n
sak›ncalar›n› anlatt›.

Prof. Dr. Yusuf Öztürk

karaci¤er olmak üzere birçok organ›
eriﬂkinlerdeki gibi geliﬂkin de¤ildir.
Bu nedenle eriﬂkinlerde hiçbir sorun
ç›kmadan ve önemli düzeyde yan etkiyle karﬂ›laﬂ›lmadan kullan›labilen
bir çok ilaç çocuklarda ölümcül tehlikeler yaratabilmektedir.
Yeri gelmiﬂken, ateﬂlenen çocuklara uygulanan ve halk aras›nda yap›lagelen önemli bir “yanl›ﬂ” ilaç uygulamas›ndan söz etmek isterim: Zeytinya¤›yla kar›ﬂt›r›lan aspirin ile, ateﬂlenen çocuklar›n cildi ovuﬂturularak
masaj yap›lmaktad›r. Bu uygulama
ile çocuklarda “Reye sendromu” ad›
verilen ve ölümcül bir hastal›¤a adeta davetiye ç›kar›l›r. Aspirin, e¤er bu
tehlikeli hastal›ktan korunmak isteniyorsa, 16 yaﬂ alt›ndaki çocuklara
kesinlikle verilmemelidir.
■ ‹laçlar› do¤ru olarak kullanmak için
neler yap›labilir?
“Ak›lc› ilaç kullan›m›” konusunda
yap›lmas› gereken ﬂey hastalar›n
hastal›k öncesi ve hastal›k dönemlerinde “do¤ru” ilaç kullan›m› konusunda bilinçlendirilmeleridir. Bu
noktada yeri gelmiﬂken bir de “ilaç
prospektüslerinden” söz etmek isterim. ‹laç prospektüsleri hastalar› ilaç
konusunda “bilinçlendirmek” üzere
yaz›l›p ilaç ambalaj› içine konan ka¤›t parçalar›d›r. Ne var ki, prospektüsler öngörülen bu iﬂlevden çok uzak
bir konumda kaleme al›nmaktad›r.
Bunlar›n içinde halen bir çok Latince
ve ‹ngilizce kökenli yabanc› sözcükten oluﬂan bir “t›p dili” yer almaktad›r. Hastan›n anlamas› ne mümkün... Ancak yan›nda bir “t›p sözlü¤ü” olursa belki ilaç ve hastal›¤› ile ilgili bilgi alabilir. Neyse ki, ilaç prospektüslerindeki bu olumsuz noktan›n yak›n bir zamanda de¤iﬂtirilece¤i
ve hastan›n anlayabilece¤i bir dilde
yaz›laca¤›na dair bas›n›m›zda haber-

ler ç›kmaktad›r.
■ ‹laçlar›n do¤ru zaman ve dozda
kullan›lmamas› ne gibi sorunlara
yol açabilir?
Yanl›ﬂ ilaç kullan›m› da çeﬂitli biçimlerde karﬂ›m›za ç›kabilmektedir.
Örneklerden birisi hastan›n “uyunç
bozuklu¤udur”. Uyunç bozuklu¤u
hastan›n ilac› hekim ve/veya eczac›n›n önerdi¤i ve tarif etti¤i biçimde
kullanmamas› anlam›na gelmektedir. ‹laçla tedavide en yüksek yarar›n
sa¤lanabilmesi ancak onun uygun
miktarlarda ve uygun zamanlarda
al›nmas› durumunda söz konusudur. Bu konuda günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂ›lan ilginç ve güncel bir örnek do¤um kontrol haplar›n› kullanan kad›nlardaki uyunç bozuklu¤udur. Genellikle her gün bir tane olarak kullan›lan bu haplar her gün aﬂa¤› yukar›
ayn› saatlerde al›nmal›d›r. 12 saati
geçen gecikmeler bile istenmeyen
gebeliklerin ortaya ç›kmas›na neden
olabilmektedir. S›k karﬂ›laﬂ›lan durum, bir gün veya iki gün hap yutulmas›, unutulduktan sonra iki ya da
üç tablet birden yutulmas›d›r. Bunun sonucunda hem ilac›n istenmeyen “yan etkileri” artmakta hem de
istenmeyen gebelikler ortaya ç›kabilmektedir. Üstelik böyle durumlarda
“Bayat ve/veya bozuk ilaç satt›” diye
eczac›lar›n da suçlanmas›, geçmiﬂte
karﬂ›m›za ç›kan örneklerdendir.
■ ‹laç kullan›rken baﬂka ilaçlar ya
da besinler al›nmas› bir sorun oluﬂturabilir mi?
Birden fazla sa¤l›k ﬂikayeti bulunan hastalarda ortaya ç›kan “ilaç-ilaç
etkileﬂimleri”, bazen ilgili sa¤l›k personelinin de dikkatinden kaçan, ilaçla tedavi baﬂar› oranlar›n› düﬂürebilen ve bazen de hastan›n yaﬂam›n›
tehdit alt›na alabilen “yanl›ﬂ” ilaç uygulamalar› aras›ndad›r. Ayr›ca “ilaç-

alkol”, “ilaç-besin” etkileﬂimleri de
benzer sonuçlar do¤urabilmektedir.
Örne¤in, besin olarak vücuda yarar›
say›s›z bilimsel araﬂt›rma ile kan›tlanm›ﬂ olan greyfurt ve portakal sular› kullan›lan baz› ilaçlar›n etkisini
(yan etkisini) artt›rabilmekte veya di¤er baz› ilaçlar›n etkisini azaltabilmektedir. Ayr›ca, yine çok masum
olarak gözüken baz› “bitki çaylar›” ve
“bitkisel ürünler” tedavi için kullan›lan ilaçlar ile etkileﬂim gösterebilmekte ve ilaç etkisini de¤iﬂtirebilmektedir.
■ Bilinçsizce kullan›lan ilaçlar›n baﬂ›nda gelen antibiyotik ne gibi sa¤l›k
sorunlar› meydana getirebilir?
Nezle, grip gibi hafif viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullan›m›, gereksiz ilaç kullan›m› konusunda verilebilecek di¤er bir güzel örnektir. Antibiyotikler esas olarak bakterilerin
oluﬂturdu¤u enfeksiyon hastal›klar›nda kullan›lmaktad›r. Bazen söz konusu bu viral enfeksiyonlar›n ard›ndan f›rsatç› bakteriler taraf›ndan ortaya ç›kar›lan zatürre gibi bakteriyel
infeksiyonlar›n önlenmesi için antibiyotik al›nmas› gerekli olabilmektedir.
Ancak, bunun karar› ve uygulama
tarz› en do¤ru biçimde hekim taraf›ndan verilebilmektedir. Aksi taktirde gereksiz kullan›m sonucunda, duyarl› bakteriler bir süre sonra ilaca tamamen duyars›z ve dirençli hale gelmektedir. Buna en güzel örneklerden
biri “Gentamisin” antibiyoti¤idir. Bu
ilaç ilk ç›kt›¤›nda oldukça etkin bir
antibiyotik olmas›na ra¤men çok k›sa sürede bakteriler direnç kazanm›ﬂ
ve bakteriler üzerinde eski etkinli¤i
kalmam›ﬂt›r. Bu noktada ﬂöyle bir soru karﬂ›m›za ç›kabilir: “Ne olmuﬂ ilac›n etkinli¤i kaybolmuﬂsa? Zaten sürekli yeni antibiyotikler bulunuyor ve
ilaç piyasas›na ç›k›yor. Biz de yenileri
kullan›r›z.” ‹lk bak›ﬂta bu ifadeler
do¤ru gözükse de yanl›ﬂt›r. Çünkü
ilaç geliﬂtirme maliyetleri her geçen
gün artmaktad›r. Bu durum ayn›
hastal›k için tedavi giderlerinin yükselmesi anlam›na gelmektedir
■ Halk aras›nda a¤r› kesici diye bilinen ilaçlar›n bilinçsiz kullan›m›nda ne
gibi sorunlar meydana gelebilir?
Komﬂu önerisi ile kullan›lan “a¤r›
kesicilerin” de baﬂka tür bir “yanl›ﬂ”
ilaç kullan›m› ortaya ç›karabildi¤ini
biliyoruz. Romatizma ve benzeri eklem, kas ve kemik a¤r›lar›nda kullan›lan ilaçlar›n önemli bir bölümü mideye zarar vermektedir. Bu tür ilaçlar› “a¤r›” ﬂikayetleri nedeniyle “komﬂu
tavsiyesi” ile kullanan ve midesinde
ülser, gastrit gibi ﬂikayetleri olan hastalarda mide kanamalar›n›n ortaya
ç›kabildi¤i görülmektedir. Özetle belirtmek gerekirse, bilinçsiz ilaç kullan›m› konusunda hasta kitlesinin bilgilendirilmesi önemlidir. Bu konuda
doktorlar ve özellikle de eczac›lara
büyük görevler düﬂmektedir. Ayr›ca,
halk›m›z›n kültür ve e¤itim düzeyinin de yükseltilmesi, hem gereksiz
kaynak israf›na hem de beklenmedik sa¤l›k problemlerinin ortaya ç›kmas›na “dur” diyebilmenin en temel
koﬂullar› aras›nda gözükmektedir.
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R.E.S.T. oyuncular› ‘Ay›p Etti’

Okuma
Köﬂesi
Ahmet CEMAL

Payza’n›n
eserleri
Anadolu’da
sergileniyor
Bask›resim sanatç›s›
Nail Payza’n›n çal›ﬂmalar› Eskiﬂehirli sanatseverlerle buluﬂtu.
Anadolu Üniversitesi, bask›
resim sanatç›s› Nail Payza’n›n
çal›ﬂmalar›na ev sahipli¤i yap›yor. 8 ﬁubat Perﬂembe günü Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi’nde aç›lan sergide
1996 y›l›nda kaybetti¤imiz sanatç›n›n çeﬂitli dönemlerde
yapt›¤› 61 eser yer al›yor. Birçok
ülkede özel koleksiyonlarda
ya¤l›boya tablolar› ve bask› resim çal›ﬂmalar› bulunan Payza’n›n eserlerini Eskiﬂehirli sanatseverlerle buluﬂturan serginin aç›l›ﬂ›na sanatç›n›n eﬂi Bilge Payza, Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nüvit Gerek ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekan› Prof. Atila Atar
da kat›ld›.
Bilge Payza, sergilenen çal›ﬂmalar›n Nail Payza’n›n 19741996 aras›nda yapt›¤› kar›ﬂ›k
kolaj, ya¤l› boya, tahta ve metal
bask› çal›ﬂmalar›ndan oluﬂtu¤unu söyledi. Prof. Atila Atar ise,
fakülte olarak her y›l de¤erli sanatç›lar›n eserlerinin görülebilece¤i 10’a yak›n sergiye ev sahipli¤i yapt›klar›n› kaydetti. Sergi
27 Mart’a kadar görülebilecek.

Oyun, kad›n-erkek
iliﬂkilerini e¤lenceli
bir dille anlat›yor.

U¤ur Ya¤c›o¤lu’nun yaz›p yönetti¤i ve R.E.S.T. oyuncular› taraf›ndan sahnelenen “Ay›p Ettik”
adl› oyun, 11 ﬁubat akﬂam› Sinema Anadolu’da tiyatroseverlerle
buluﬂtu. Ece Uslu, Durul Bazan,
Kayra ﬁenocak ve Ali Türko¤lu gi-

bi tan›nm›ﬂ oyuncular›n yer ald›¤› iki perdelik müzikal komedide,
cinsellik olgusu komik bir dille
ele al›n›yor.
Oyunda Türkiye'nin Avrupa
Birli¤i'ne girebilmesi için orta ö¤retim okullar›nda cinsel e¤itim

Sanat Dönencesi’ne konuk oldular
Esra ÇEVİK
Yönetmenli¤ini Serpil Dündar’›n yapt›¤›, Ö¤r. Gör. Ümit
Gezgin ile Elif P›nar’›n birlikte
sundu¤u Sanat Dönencesi program›n›n bu haftaki konuklar›
arp sanatç›s› Asl› Ceren Necipo¤lu ile Eskiﬂehir Aile Hekimli¤i Derne¤i Genel Sekreteri ve
edebiyatç› Sinan Gürsoy’du. Arp›n çok ayr›cal›kl› bir enstrüman oldu¤unu belirten Ceren

Necipo¤lu, bu çalg›n›n pek fazla
tan›nmad›¤›n› kaydetti. Arp sanat dal›n›n Türkiye’de ilk kez
Anadolu Üniversitesi’nde kuruldu¤una dikkat çeken Necipo¤lu, kendisinin arp›n daha iyi tan›nmas› için çal›ﬂt›¤›n› söyledi.
Kimi insanlar›n sanata daha
yatk›n olduklar›n› ifade eden Sinan Gürsoy ise, yine de as›l olan›n çal›ﬂmak ve çok okumak oldu¤unun alt›n› çizdi. “Yasemin
Kurt Öldü” ve “Oyunu Bozan”

RADYO A’DA BU HAFTA

TVA’DA BU HAFTA

Tel: 335 03 33 - 2699

Tel: 335 12 88 - 2499

Sorumlusu Mert
Bozan, özel mix program› Dj Zone ile de
Radyo A’da.

16 ﬁubat Cuma
Boris Pasternak’›n
roman›n› bir sinema
harikas›na
dönüﬂtüren David
Lean, eserinde
savaﬂla bölünen bir
ülke ve aﬂkla atan
kalpleri destans› bir
anlat›mla seyirciye
sunuyor. S‹nedüﬂ
kuﬂa¤›nda
yay›nlanacak olan
Doktor Jivago 16
ﬁubat Cuma gecesi
saat 23.00’te TVA
ekranlar›nda olacak.

ÖZGÜN DÜﬁÜNENLER

yapan Prodüksiyon

DOKTOR J‹VAGO

tan›t›m jingle’lar›

ROCK MERKEZ

DJ ZONE

program kurgular› ve

21 ﬁubat Çarﬂamba
Rock müzi¤inin en
iyileri, en yenileri,
“Rock Merkez” ,
Erman Ar›casoy’la,
her çarﬂamba 22:0023:00 saatleri
aras›nda.

adl› iki roman› bulunan Gürsoy,
üçüncü roman›nda 1915’lerin
Eskiﬂehir’ini anlatmak istedi¤ini ancak yeterli bilgi ve kaynak
bulamad›¤› için bu düﬂüncesini
erteledi¤ini söyledi.
“Kentler insanlar›, insanlar
kentleri oluﬂtururlar. Her ikisi
de birbirinin karakterini belirler” diyen Gürsoy, romanlar›n›n
Eskiﬂehir’de geçti¤ini çünkü tan›d›¤› co¤rafyan›n Eskiﬂehir oldu¤unu kaydetti.

TAR‹HTE
BU HAFTA

www.radyoa.anadolu.edu.tr

Radyo A’da özel

dersleri okutulmas›n›n zorunlu
hale gelmesi ve ard›ndan müfredat aray›ﬂ› konu al›n›yor.
Oyun, Adem ile Havva’dan günümüze kad›n-erkek iliﬂkilerini
e¤lenceli bir üslupla sahneye taﬂ›yor.

19 ﬁubat Pazartesi
Selma Bayraktar’›n
haz›rlad›¤› programda, her hafta bir yazar
tan›t›l›yor. Program
pazartesi günleri saat
15.00’te yay›nlan›yor.

http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde

17 ﬁubat 1930 Türk Gazeteciler Birli¤i
kuruldu.
17 ﬁubat 1923 ‹zmir'de 1. ‹ktisat Kongresi
düzenlendi.
18 ﬁubat 1952 Türkiye, Kuzey Atlantik
Pakt› Örgütü'ne (NATO: North Atlantic
Treaty Organization) kat›ld›. TBMM'nin 18
ﬁubat'ta verdi¤i onay›n ard›ndan, Türkiye, 21 ﬁubat günü NATO üyesi oldu.
18 ﬁubat 1995 Sosyal Demokrat Halkç›
Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), Cumhuriyet Halk Partisi çat›s›
alt›nda birleﬂti.
20 ﬁubat 1914 ‹stanbul'da ilk elektrikli
tramvay sefere baﬂlad›.
20 ﬁubat 1970 Dünyan›n 4. büyük
köprüsü Bo¤az Köprüsü'nün temeli at›ld›.
21 ﬁubat 1958 ‹lk Türkiye Profesyonel
Futbol Ligi baﬂlad›.
22 ﬁubat 1950 Yüksek Seçim Kurulu
kuruldu.
22 ﬁubat 1972 Uçakla gelen yolcular›n
gümrüksüz al›ﬂveriﬂ edebilecekleri ilk
''free shop'' Yeﬂilköy Havaliman›'nda aç›ld›.
22 ﬁubat 2001 Merkez Bankas›, dalgal›
kura geçiﬂin ilk gününde dolar›n fiyat›n›
689 bin liradan 964 bin liraya ç›kard›.

OKUMA VE
GELECE⁄‹ GÖRMEK …
13 ﬁubat Sal› günkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan iki yaz›, sanki birbirinin tamamlay›c›s› niteli¤inde. Say›n Orhan Bursal› “Havlu Atanlar” baﬂl›kl› yaz›s›nda, Türkiye’den “Gelece¤e iliﬂkin
hiçbir projesi olmayan, 10 y›l sonra nas›l bir ülkede yaﬂanaca¤›n› düﬂünün bile kurulamad›¤›” bir ülke diye söz ediyor. Say›n Adnan Binyazar ise “Kültürel
Yozlaﬂma” baﬂl›kl› yaz›s›nda, önce Diyarbak›r Halkevi’nin 1949 y›l›ndaki durumundan söz ederek ﬂöyle diyor : “Y›l
1949. Diyarbak›r Halkevi… Her düzeyde
ö¤rencinin girip ç›kt›¤› bir kitapl›k; tiyatro, müzik, resim etkinliklerinin sergilendi¤i salonlar… - Halkevi fas›l heyeti, akﬂam üzerleri halka konserler veriyor, sinemalarda Romeo ve Juliet türünden
filmler oynuyor… - Demokrat Parti iktidara geldi. ‹lk iﬂi, Halkevi kitaplar›n› sokaklara dökmek oldu…”
Say›n Binyazar’›n Dicle Köy Enstitüsü’ne iliﬂkin an›lar› da ﬂöyle : “Y›l 1950.
Dicle Köy Enstitüsü’nde daha ilk gün kitapl›¤a girince anlad›m ki, hayat, kitaplarla kurulan bir dünyad›r. – Oraya bir
daha 47 y›l sonra gittim. Gördüm ki, ‘kitaplardan oluﬂan hayat’ sönmüﬂ, kitapl›k k›r›k dökük eﬂyalarla doldurulmuﬂ…”
Yazar, bu an›lar›n ard›ndan, yaz›s›n›n
sonunda, günümüze geliyor : “Gelelim
günümüze… - Kitapl›¤› olan okul binde
bir. Oysa s›n›f kitapl›¤›m›z bile vard› bizim (…) E¤itim kurumlar› okumaya
özendirmezse, ö¤renci okullardan ç›kar
ç›kmaz internet kafelerinin ﬂiddeti körükleyen, beyinleri ak›ld›ﬂ› fantezilerle
çürüten, kad›n-erkek iliﬂkilerini i¤rençleﬂtiren bilgisayarlar›n›n baﬂ›na koﬂar. –
Akﬂamlar› da varsa yoksa, ‘Kurtlar Vadisi’ türünden diziler… - ﬁiddetin, okumas›zl›¤›n yaratt›¤› düﬂünce körlü¤ünden
do¤du¤u; bunun genç beyinlerde duyarl›k bilincini çürüterek kültür boﬂlu¤una yol açt›¤› kimin umurunda? … Devletin devletsizli¤inin bir kan›t› da
bu!..”
Görüldü¤ü gibi, Orhan Bursal›, yaz›s›nda s›n›rlar› içersinde yaﬂad›¤›m›z
devlette gelece¤e iliﬂkin hiçbir proje bulunmay›ﬂ›ndan, 10 y›l sonra nas›l bir ülkede yaﬂanaca¤›n›n düﬂünün bile kurulamad›¤›ndan yak›n›rken, Adnan Binyazar kendi yaz›s›nda sanki bunun nedenlerini tek tek s›ral›yor, hem de bir
geliﬂme, veya daha do¤ru bir deyiﬂle,
geliﬂememe sürecini tüm ç›plakl›¤› ile
yans›tarak.Adnan Binyazar’›n kendi
okullar› gibi, benim bir zamanlar gitti¤im okullar›mda da s›n›f kitapl›klar›m›z
vard›; sadece göstermelik de¤il, gerçekten iﬂleyen, o kitapl›ktaki kitaplar› okuyup okumad›¤›m›z›n özellikle edebiyat
ö¤retmenlerimiz taraf›ndan titizlikle denetlendi¤i s›n›f kitapl›klar›m›z. O kitapl›klardan edindi¤imiz al›ﬂkanl›kla, daha
ilkokul yaﬂlar›m›zda evlerimizde kendi
minik kitapl›klar›m›z› da kurmaya baﬂlam›ﬂt›k.
Evet, sorun, önünü görebilmekte ya
da görememekte; ya da görebilmek için
kitab›n gereklili¤ini anlayabilmekte veya anlayamamakta!

SPOR

AnadoluHaber
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Hentbolde gelenek bozulmad›: 50-27

Futbolcular
Demir’e çarpt›
A Gençler Ligi’ndeki karﬂ›laﬂmada Anadolu Üniversitesi 11
ﬁubat günü Demirspor ile karﬂ›laﬂt›. Yunusemre Kampusü Futbol Sahas›’nda oynanan müsabakan›n ilk yar›s› Demirspor’un 5-0’l›k üstünlü¤ü ile kapand›. ‹kinci yar›da da etkili
oyununu sürdüren Demirspor
att›¤› 3 golle karﬂ›laﬂmadan 8-0
galip ayr›ld›.

Erkek
voleybolcular
deplasmanda
kazand›
Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m›, 11 ﬁubat günü
Ankara deplasman›nda Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile karﬂ›laﬂt›. Karﬂ›laﬂmadan 3-0 galip ayr›lan Anadolu
Üniversitesi, 12’inci maç›nda
7’nci galibiyetini ald›. 3’üncü
Lig’de yer alan Anadolu Üniversitesi bu galibiyetle puan›n› 23’e ç›kard› ve 4’üncü s›radaki yerini
korudu. Anadolu Üniversitesi
önümüzdeki hafta kendi evinde
17 ﬁubat günü erteleme maç›nda Erciyes Üniversitesi ile oynad›ktan sonra 18 ﬁubat günü de
Merzifon Belediyespor ile karﬂ›laﬂacak.

BESYO’da
Badminton
kursu aç›l›yor
Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’nda 1. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu aç›lacak. 19 ﬁubat’ta baﬂlayacak
olan kurs 23 ﬁubat’a kadar devam edecek.
Baﬂvurular› devam aden ve
herkese aç›k olan kursun kat›l›m ücreti, 60 YTL olarak belirlendi. Kursta baﬂar›l› olanlar
Badminton antrenörlük diplomas›na sahip olacak.
Kurs hakk›nda ayr›nt›l› bilgi,
3350580-6721 numaral› telefondan Okt. Demet Demir
Do¤an ile 6743 numaral›
telefondan Ö¤r. Gör. Erhan
Do¤an’dan al›nabilir.

Anadolu Üniversitesi Bayan Hentbol Tak›m›, son
10 maçta ma¤lup etti¤i
Osmangazi Üniversitesi’ni yine yenerek ligde
üst üste üçüncü galibiyetini ald› ve s›ralamadaki
ç›k›ﬂ›n› sürdürdü.
Bayanlar Süper Hentbol Ligi’nde
Anadolu Üniversitesi, 11 ﬁubat günü
Eskiﬂehir derbisinde Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu’nda Osmangazi Üniversitesi’ne konuk oldu. Anadolu Üniversitesi karﬂ›laﬂmaya ﬁenay, Seda, Ghüler, Gizem, Asiye, Fatma ve Bilge yedilisi ile baﬂlad›. Son
haftalar›n formda isimleri Seda ve
Asiye’nin golleri ile ekibimiz maç›n
baﬂ›nda 4-1 öne geçti. Fatma’n›n golü ile tak›m›m›z, karﬂ›laﬂman›n ilk 5
dakikas›n› 5-1 önde kapatt›. Aradaki
fark› açan Anadolu Üniversitesi, 10.
dakika sonunda 9-3’lük üstünlü¤ü
yakalad›. Karﬂ›laﬂman›n bu bölü-

Bayan
hentbolcular›m›z,
Osmangazi
Üniversitesi’ni bir
kez daha farkl›
ma¤lup etti.

münde ekibimiz, Gamze ve Neriman’›n golleriyle 25. dakika sonunda aradaki fark› 10 say›ya ç›kard›
(21-11). Karﬂ›laﬂman›n ilk yar›s› da

26-13 Anadolu Üniversitesi’nin üstünlü¤ü ile kapand›.

‹kinci yar› gençler sahadayd›
Tak›m›m›z ikinci yar›ya tamam›

genç oyunculardan kurulu bir tak›m
ile baﬂlad›. Kaleye ﬁenay’›n yerine 16
yaﬂ›ndaki Merve geçti. Ayﬂenur, Burcu ve Saliha da forma ﬂans› bulan di¤er genç oyuncular oldu. Bu oyunculara Seda, Gizem ve Esra gibi henüz
21 yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ di¤er oyuncular eﬂlik etti. ‹kinci yar›da çok rahat
bir oyun ortaya koyan tak›m›m›z
karﬂ›laﬂman›n son 15 dakikas›na da
39-23 önde girdi. Bu üstünlü¤ünü
maç›n sonuna kadar taﬂ›may› baﬂaran tak›m›m›z, karﬂ›laﬂmadan 50-27
galip ayr›lan taraf oldu.
Tak›m›m›z›n gollerini Neriman 10,
Asiye 7, Fatma 6, Burcu 6, Gizem 6,
Seda 5, Ghüler 3, Bilge 2, Esra 2, Saliha 2 ve Ayﬂenur 1 kaydetti. Osmangazi Üniversitesi’nde ise 8 gol atan
Ebru ile 6 gol atan Vildan, Osmangazi Üniversitesi’nin en skorer isimleri
oldular. Bu galibiyetle Anadolu Üniversitesi puan›n› 11’e ç›kard› ve klasmandaki 4’üncülü¤ünü sürdürdü.
Osmangazi Üniversitesi ise bu yenilgi ile 3 puanla 8’inci s›rada kald›. Osmangazi Üniversitesi düﬂme korkusunu yak›ndan hissediyor.

Basketçiler galibiyete hasret kald›: 46 - 64
Burcu DURSUNOĞLU
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi A
Grubu’nda mücadele eden Anadolu
Üniversitesi ligin 19. haftas›nda Kepez Belediyesi’ni konuk etti. 11 ﬁubat Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karﬂ›laﬂmaya Anadolu Üniversitesi Bilsehan, Melih, Ayd›n, Turgay, Günay beﬂlisiyle baﬂlad›.
Mücadelenin ilk dakikalar›nda her
iki tak›m da yakalad›¤› hücumlardan boﬂ dönerken, maç›n ilk say›s›
Anadolu Üniversitesi’nden geldi. Ekibimiz karﬂ›laﬂmaya önde baﬂlamas›na ra¤men skor üstünlü¤ünü koruyamad› ve ilk periyodu 9-16 geride
tamamlad›. Mücadelenin ikinci çeyre¤inde ekibimiz elde etti¤i hücumlar› ve kazand›¤› faul at›ﬂlar›n› say›ya
çevirmekte güçlük çekti. Skor avantaj›n› koruyan Kepez Belediye, maç›n ilk yar›s›n› 32-26 önde kapatt›.

‹yi baﬂlad›k ancak...
Anadolu Üniversitesi karﬂ›laﬂman›n ikinci yar›s›na h›zl› bir giriﬂ yapt›. Üçüncü çeyre¤in baﬂlar›nda ataklar›n› s›klaﬂt›ran ekibimiz rakibine
karﬂ› iyi bir savunma anlay›ﬂ› ortaya
koyarak fark› 3 say›ya kadar indirdi
(40-43). Fakat yakalad›¤› bu avantaj›
sürdüremeyen Anadolu Üniversitesi
rakibinin say›lar›na engel olmakta
güçlük çekince mücadelenin üçüncü periyodunu 40-49’luk skorla geride kapatt›. Karﬂ›laﬂman›n dördüncü
çeyre¤inde Kepez Belediye fark› git
gide açt›. Son periyotta fazla hücum
ﬂans› bulamayan Anadolu Üniversitesi mücadeleden 46-64 ma¤lup ayr›lan taraf oldu.
Maç›n ard›ndan bir de¤erlendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi
Antrenör Yard›mc›s› Veli Çevik, Antalya ekibini kutlarken sözlerine ﬂöy-

le devam etti: “Tak›m olarak
kötü günler geçiyoruz. Antrenörümüzün ve oyuncular›m›zdan birinin yak›nlar› vefat
etti. O nedenle bu hafta
fazla beraber olamad›k. Galibiyetle herﬂeye yeniden baﬂlamay›
ve ac›lar›m›z› unutmay› istiyorduk ama
maalesef olmad›. ‹yi
mücadele ettik, fakat
hücumda s›k›nt›lar yaﬂ›yoruz. Say› atamay›nca da maç
kazanam›yoruz.” dedi. Adana
Demirspor’un ligden çekilmesiyle ligde kalmay› garantileyen Anadolu Üniversitesi, 18 puanla 12. s›rada yer al›yor. Ekibimiz 18 ﬁubat Pazar günü kendi
sahas›nda Ormansporla karﬂ›laﬂacak.

‘Yetkililer saha ile ilgilenmemiﬂ’
Anadolu Üniversitesi Futbol
Tak›m› Antrenörü Evrensel Heper, Demirspor karﬂ›laﬂmas›n›n
üçüncü kez ertelenmesi üzerine
isyan etti.
Heper yapt›¤› aç›klamada:
“Maçlar›m›z üç haftad›r erteleniyor. Bu durum tak›m›m› da etkiliyor. ‹nﬂallah bu önümüzdeki maçlara yans›maz. Biz her hafta maç›m›z oynanacakm›ﬂ gibi ciddiyetle haz›rlan›yoruz ama maçlar›m›z› bir türlü oynayam›yoruz.
Tertip Komitesi’nin ›srarla ayn›
tak›mla maç oynatmalar›na bir
anlam veremiyorum.” dedi.
Heper, sahan›n temizlememesini de eleﬂtirerek hiçbir görevlinin saha ile ilgilenmedi¤ini söyledi. Heper sözlerini ﬂöyle tamam-

lad›: “Bizim kendi saham›z, ﬂu
anda oynamaya elveriﬂli. Biz saham›z› temizlettirdik ama bölge Saim Duymuﬂ Sahas›’n›
t e m i z l et m e miﬂ. Saha temizlenmiﬂ olsayd› bugün
bu maç oynan›rd›”.

Evrensel Heper, maç›n bir kez
daha ertelenmesine tepkiliydi.

Futbolcular›n çilesi bitmiyor
‹lk kez 28 Ocak tarihinde oynanmas› gereken Demirspor-Anadolu Üniversitesi futbol karﬂ›laﬂmas› önce 4 ﬁubat tarihine ertelendi. 4 ﬁubat tarihinde de oynanamayan karﬂ›laﬂma son olarak
10 ﬁubat tarihine ertelendi.
Sahan›n temizlenmemesi sonucu
10 ﬁubat gününe ertelenen karﬂ›-

laﬂma yine oynanamad›. Bu ertelemeler Anadolu Üniversitesi futbolcular› aras›nda da espri konusu oldu.
Futbolcular önümüzdeki hafta sonu da Sami Duymuﬂ Sahas›’nda
buluﬂmak üzere sözleﬂtiler ama
futbol oynamak için de¤il sadece
buluﬂmak için!
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Sema Akdemir

Sizce hayatta
ﬂans›n önemi
nedir?

Zeynep Yayla Aç›kö¤retim Fakültesi
Hayatta bence ﬂans faktörü diye
bir ﬂey yoktur. Ben hayat›m boyunca hep kendi çabalar›mla bir yerlere geldim. Çocuklu¤umda kendime
dikkat etti¤im ölçüde sa¤l›kl›yd›m,
okul hayat›mda hiç kopya çekmezdim. Çal›ﬂt›¤›m kadar puan alabilirdim. ‹ﬂ hayat›nda kendi u¤raﬂlar›mla, araﬂt›rarak, devaml› takip
ederek bir yere geldim. ﬁimdi üniversitemizin en güzel yerinde, kütüphanede görevliyim. Çok
mutluyum. ‹nsan isteyince yapamayaca¤› hiçbir ﬂey yoktur.
Bence çal›ﬂarak her ﬂeyin üstesinden gelinebiliyor. Bunun
için hiç y›lmamal›, mücade etmeliyiz.

Mehmet ‹cik Edebiyat Fakültesi
ﬁans›n hayatta çok önemli bir
yer tuttu¤u kanaatinde de¤ilim. En
az›ndan kendi hayat›m aç›s›ndan
bakt›¤›mda bunun böyle oldu¤u
çok aç›k. ‹nsanlar kendilerine verilen f›rsatlar› kullan›rlar ya da kullanamazlar. Bu tamamen hayata bak›ﬂ aç›s›yla ilgilidir. Bir de olay›n
inanç boyutu var tabi. Dolay›s›yla
bu durumun çok önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum.

‹lhan Korkmaz

Hayatta olas›l›klar vard›r. Durdu¤unuz bir noktadan etraf›n›zda
döndü¤ünüzü düﬂünün. 360 derece sonra yine ayn› yöne bakars›n›z.
Dönerken herhangi bir yöne bakt›¤›n›zda bir ad›m at›p o yöne do¤ru
yürürseniz sonsuz ihtimalden birini seçmiﬂ olursunuz. Bu ihtimallerden çok az›n›n yaﬂama etkisi büyük olur. Etkisi az ya da çok her ﬂey olas›l›k dahilindedir. Olas›l›klar›n sonsuz oluﬂu yüzünden bir olay›n olma ihtimaline
ﬂans diyebiliriz belki ama ad›na ﬂans desek de bizi ﬂansl› k›lan
olay›n da asl›nda sonradan bir olayla gerçekleﬂme ihtimali bak›m›ndan pek fark› yok. Her ﬂey bizim seçimlerimiz ve d›ﬂ›m›zdaki dünyan›n bize seçtirdikleri nesnel gerçeklikle ilgilidir.

ﬁeyda Dalg›ç

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Hayatta ﬂans faktörünün çok
önemli oldu¤una inanm›yorum. ‹nsan ﬂansl› bir ﬂekilde mesela zengin bir ailenin çocu¤u olarak do¤san›z dahi do¤uﬂtan elinize geçen
bu ﬂans› kullanamad›¤›n›z sürece
bu ﬂans›n hiçbir önemi yok. Yani
söylemek istedi¤im, insan ne kadar ﬂansl› olursa olsun e¤er akl›n›
kullanam›yorsa elindeki ﬂans faktörünün hiçbir anlam› yoktur.Baﬂar› çal›ﬂarak kazan›l›r bence.

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Hayatta ﬂans›n benim için çok
büyük önemi var. Hiç kimsenin
ailesini seçme gibi bir ﬂans› yok.
Bu yüzden bu kadar güzel bir aileye sahip oldu¤um için kendimi
çok ﬂansl› hissediyorum. Bunun
yan› s›ra hayatta herkesin
karﬂ›s›na ç›kmayan f›rsatlar› elde
etmem de ayr› bir ﬂans. Tabii eline
geçen bu ﬂans› de¤erlendirmek
insan›n kendi elinde.

Kenan Tayfun

Fen Fakültesi

Bana göre ﬂans faktörü insanlar›n yaﬂamlar›n›n ilginç noktalar›nda
ortaya ç›k›yor. Hatta bazen bu ﬂans
hayat›m›z› do¤rudan etkileyerek
bambaﬂka bir yaﬂam sürmemize
neden oluyor. Örne¤in ﬂans ve talih
oyunlar›ndan kazan›lan ikramiyeler insan hayat›n› inan›lmaz ﬂekilde
de¤iﬂtirebilir. Bununla birlikte günlük yaﬂamam›zda da ufak tefek
ﬂanslar hayat›m›z› kolaylaﬂt›r›r. Örne¤in ya¤murlu bir günde bir
iﬂ görüﬂmesine giderken bu ﬂansa ihtiyac›m›z olacakt›r. Özetle
ﬂans faktörü hayat›m›z› kesinlikle etkilemektedir.

Aysun Özcan
P›nar Y›lmaz

Fen Fakültesi

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fak.

Hayatta ﬂans faktörüne çok
inanm›yorum. Bana göre kiﬂiler
kendi ﬂanslar›n› kendileri
yarat›rlar. Hayatta herkes için
mutlaka bir aç›k kap› vard›r. Bu
aç›k kap›y› iyi de¤erlendirenler
hayatta hep kazan›rlar. Belli bir
çaba sarf etmedikten sonra ne
kadar ﬂansl› olursan ol baﬂar›l›
olunamaz. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilemez.
‹nsanlar›n istedikleri ﬂeyleri elde etmeleri için belirli zorluklar› çekmeleri ve belli yollardan geçmeleri laz›m.

‹pek Iﬂ›kç›

Turizm Otel ve ‹ﬂletmecili¤i Y.O.

Hayatta ﬂans faktörünün yeri
oldukça büyüktür bence. Bu faktör insanlar›n hayatlar›n› dünyaya gelmelerinden itibaren etkilemeye baﬂlar. Zengin bir ailenin
çocu¤u olarak do¤makla, maddi
durumu yetersiz bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelmek aras›nda gerçekten önemli bir fark
vard›r. Daha insan hayat›n›n baﬂlang›c›nda yaﬂanan bu fark tabi ki kiﬂilerin yaﬂayacaklar›
hayat› do¤rudan etkilemektedir. Bunun yan›nda ﬂans karﬂ›m›za hayat›m›z›n herhangi bir evresinde de ç›kabilir. Burada ise bu f›rsatlar› kaç›rmamak, iyi de¤erlendirmek
önemlidir. Bana göre her insana hayat›n› de¤iﬂtirecek bir
f›rsat, bir ﬂans bir kere de olsa insan›n karﬂ›s›na mutlaka
ç›kar. Bence hayatta ﬂans›n yeri vard›r.

AnadoluHaber
Bilgehan Tavasl›

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Hayatta ﬂans faktörünün oldu¤una inanm›yorum. Bence herkes
kendi yolunu, kendi hayat›n› yapt›klar›yla belirler. ‹nsanlar istedikleri ﬂeyler u¤runa sarf ettikleri çaban›n ölçüsünde hak ettiklerini bulurlar. Yani hayattaki eksilerimiz ya
da art›lar›m›z bizim çabalar›m›zla
do¤ru orant›l›d›r. Çal›ﬂt›¤›m›z, çabalad›¤›m›z ölçüde yakalar›z hayattaki f›rsatlar›. Oturup ﬂansl› olmay› beklemek manas›z
bence. Bu sebeplerden dolay› bence ﬂans›n hayatta yeri kesinlikle yoktur.

Fatih Koçtaﬂ

ÖĞR E N Cİ G Ö R ÜŞLE Rİ

E¤itim Fakültesi

ﬁansa inan›yorum ve baz› insanlar›n da do¤uﬂtan ﬂansl› olduklar›n› düﬂünüyorum. Fakat
kendimi bu kategoriye koyam›yorum. Örne¤in kendimi k›z kardeﬂimle k›yaslad›¤›mda bana göre daha ﬂansl›d›r. Almay› planlad›¤›m bir kitap yoktur ya da k›yafetin bedeni kalmam›ﬂt›r. Ben ço¤u zaman elim boﬂ dönerken, k›z kardeﬂim için bunun tam
tersi geçerlidir genelde. Benim o yere daha birkaç kez gitmem gerekir ya da daha çok yere bakmam. S›navlarda ya
da iddiaya girdi¤imde kaybeden genelde ben olurum.

Erhan Aydo¤du

Fen Bilimleri Enstitüsü

Belki basit oyunlarda ﬂans
faktörü önemli bir yer tutar. Fakat bundan yola ç›karak yaﬂam›m›z› ﬂansa ba¤layamay›z.
Her birey kendi ﬂans›n› kendi
yarat›r. Düﬂünün bir kere bal›k
olmayan bir gölde, oltan›z›n dibe çekilmesi ﬂans› ne kadar ki…
Bence öncelikle verimli bir su
bulmak için çal›ﬂmak laz›m. Bunun da temelinde yatan
önemli nokta, ﬂanstan önce bilgiyi ve baﬂar›y› aramakt›r
bence.

Serdal Tosun

E¤itim Fakültesi

ﬁans faktörünün hayat›m›za
etkisi oldu¤unu kabul etmiyorum. Fakat günümüz gençli¤i
hayatlar›na yön veren iki unsur
üzerinde durmaktad›rlar. Bunlar ﬂans ve kaderdir. Asl›nda bu
kavramlar için günümüz gençli¤ini de suçlayamay›z. Bunun
nedenini yak›n tarihte ve özellikle 1980’lerde aramam›z daha sa¤l›kl› olacakt›r. ﬁimdilerde bu dönemin z›tt› olsak da özellikle e¤itim alan›na
getirilen yeni dersler ve uygulamalar da gençli¤in kaderci yetiﬂmesine ve ﬂans faktörüne aﬂ›r› ba¤lanmas›na sebep olmuﬂtur çünkü yeni yetiﬂen gençlik manevi duygularla doldurularak eleﬂtirel, muhalif ve bilimsel bilgiyi
arama kimli¤inden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu duygularla
yetiﬂen insan tipi de tabi ki ﬂansa ve kadere ba¤l›l›k gösterecektir.

‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi

ﬁans›n hayat›m›zda yeri
oldu¤una pek inanm›yorum
fakat insan›n kendi ﬂans›n› hayattan istedikleri için mücadele
vererek yaratt›¤›n› düﬂünüyorum. ‹nsan›n istedi¤i ﬂeyler
u¤runa elinden geleni yapmad›¤› sürece baﬂar›l› olaca¤›na
veya ﬂans faktörünün gelip onu
bulaca¤›na inanm›yorum. Bunun
için e¤er hayattan beklentilerimiz varsa bunun u¤runda
elimizden geleni yap›p sonucunu beklemeliyiz.

Deniz Ilgaz Güzel Sanatlar Fakültesi
‹nsan kendi ﬂans›n› kendi yarat›r. Bunun için zaman, sab›r ve
emek gerekir. Gereken koﬂular
tamamland›¤›nda e¤er ortada
hala bir sonuç yoksa bu ﬂanss›zl›k demek de¤ildir. Sadece uygun yer ve zaman›n gelmesini
beklemek, belki de kendi yaratt›¤›m›z ﬂans› biraz daha zorlamak, zorlayacak kadar inatç› bir
tutum sergilemek bence ﬂans kavram›n›n kendisidir.

