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Mezunlarımızın filmi üniversitemizde

Sergi
Sait Munzur Karikatür Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Saat: 09:00-17:00
(KÜL199)
21 Mart 2007 tarihine kadar
gezilebilir.
Karikatür Sanat›n› Araşt›rma
ve Uyguluma Merkezi

Eğitim
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Yer: Kongre Merkezi - K›rm›z› Salon
Saat: 14:30 - 18:00
AIESEC ve Boğaziçi Eğitim
Danışmanlık

Yapımcısı, yönetmeni ve senaristi ile bazı oyuncuları Anadolu
Üniversitesi’nden mezun olan “Polis” adlı filmin Eskişehir özel gösterimi 20 Şubat Salı günü Sinema
Anadolu’da gerçekleştirildi.

Mezunlarımız arasında yapımcı Taner Elhan ile yönetmen ve
senarist Onur Ünlü ile oyuncular
Emre Karayel, Engin Benli ve Tiyatro Anadolu oyuncularından Enis Yıldız yer alıyor. 4. SAYFADA

3 Mart Cumartesi

Gezi
Magnum Fotoğrafları ile Türkiye
Yer: Modern Sanat Galerisi İstanbul
Saat: 09:00-17:00
Fotoğrafçılık Kulübü

Eğitim

7 Mart Çarşamba

Toplantı
Avrupa Birliği Eğitim Programları
Tanıtım Toplantısı
Yer: Kongre Merkezi -Kırmızı Salon
Saat: 13:30 - 17:00
Çağdaş Eğitim Kulübü

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

İki Eylül’e
ring seferleri
başlıyor

Radyo A’da yayınlanan “Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor” programına katılan Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
çok yakında üniversitemizin iki kampusü arasında ring seferleri konulacağını söyledi.
4. SAYFADA

6 Mart Salı
Yurtdışı Eğitim Fırsatları
Yer: Kongre Merkezi -Salon
Anadolu
Saat: 14:30 - 18:00
AIESEC ve UKLA Eğitim Danışmanlık

İletişim Bilimleri Fakültesi
1997 yılı mezunu senarist ve
yönetmen Onur Ünlü’ye sembolik mezun kartını Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli verdi.

Konuk öğrenciler Eskişehir’i gezdi
Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus programı kapsamında 2006–2007 Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden öğrenciler için 22 Şubat günü

bir oryantasyon gezisi ve kokteyl düzenledi.
80’e yakın öğrencinin katıldığı gezide kentin
önemli tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi
ve ardından bir kampus turu gerçekleştirildi.

Türk mutfağına
akademik destek
Üniversitemiz bir ilke daha
imza atarak, Türk Mutfağı Araştırma ve Uygulama Birimi kurdu. Birim, geçmişten geleceğe
Türk mutfağında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturarak, bu yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda
akademik çalışmalar yapacak.
2. SAYFADA

Mortgage için şartlar
henüz uygun değil
Yard. Doç. Dr. Kemal Biçerli,
Mortgage yasasının TBMM’de kabul edilmesinin sistemin Türkiye’de yerleşmesi anlamına
gelmeyeceğini söyledi.
5. SAYFADA

MMS
projesine
destek ödülü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden iki öğrencinin birlikte hazırladığı proje “Genç Patronlar Yenilikçi
İş Fikri” yarışmasında destek ödülü
kazandı.
3. SAYFADA

Veritabanı
rekor sayıda

38

Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi, Ocak ayında 7, Şubat ayında da 11 yeni veritabanına daha
üye olarak veritabanı sayısını 38’e
yükseltti.

Sigara tiryakileri
uyarılara aldırmadı

Sigara paketlerine konulan uyarı
yazıları işe yaramadığı gibi tüketim
arttı. Psikoterapist Dr. Hasan
Ulvi Kıvanç, uygulamanın
tartışmalı olduğunu söyledi. 2. SAYFADA

2

öğrencilerimize
sorduk:

Sigaranın zararları
hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Farklı fakültelerden 14
öğrencimiz zararına
karşın içtiklerini söyledi.
8. SAYFADA

Sigara uyarıları işe yaramadı
2
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Sigaranın zararlarını tiryakilere
anlatabilmek amacıyla 2006 yılında
Türkiye’de sigara paketlerinin üzerine uyarı yazıları konulmaya başlandı. Ancak araştırmalara göre sigara
tüketimi bu uyarı yazılarına rağmen
önceki yıllara oranla yüzde 0.7 artarak 5 milyar 395 milyon pakete
ulaştı. Araştırmaların sonuçlarını yorumlayan Psikoterapist Dr. Hasan
Ulvi Kıvanç bu tür bir uygulamanın
toplumu sigaradan uzaklaştırabileceğinin tartışmalı olduğunu söyledi.
Dr. Hasan Ulvi Kıvanç, sigara
bağımlılığının büyük ölçüde psikolojik olduğunu ve insanların sigarayı huzursuzluk, sıkıntı ve yalnızlıklarına karşı koruyucu ve güç verici
olarak gördüklerini kaydetti. İnsan-

Yard. Doç.
Dr. Yener
Şişman

250 milyon
çocuk
çalışıyor
Esra Ç EVİK
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Çalışma Ekonomisi
Bölümü öğretim üyesi Yard.
Doç. Dr. Yener Şişman, dünyada
yaklaşık 250 milyon çocuk işçi
bulunduğunu söyledi.
Yard. Doç. Dr. Şişman, TVA’da
yayınlanan ve Prof. Dr. İlyas
Şıklar ile Şirin Barışık’ın sunduğu Ekonomi Gündemi programına konuk oldu. Şişman,
dünyadaki çocuk işgücü ve işsizlik konusunun ele alındığı programda “Çocuklar her
dönemde ve her yerde
çalıştırılmışlardır. Ancak belirgin anlamda çocuk işgücünün
işçi olarak kullanılması sanayi
devrimiyle olmuştur. Daha ucuz işgücü, çocukların daha
uysal olmaları çocuk işgücünü
arttırdı. Ailelerin tüm fertleri
çalışmak zorunda kaldı” dedi.
Dünyada 250 milyon civarında
çalışan çocuk olduğunu belirten Şişman, bu çocukların da
ortalama 10-14 yaş arasında
olduğunu kaydetti.

ların, yaşadıkları çevreden, sigara
içtikleri zaman sıkıntılarından,
üzüntülerinden ve streslerinden
kurtulabilecekleri yolunda yanlış
bir yargı edindiklerini belirten Kıvanç, bunun sigara kullanımının
artmasındaki en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sigara paketlerinin üzerine konulan uyarıcı yazıların bireyi ya da toplumu sigaradan uzaklaştırabileceğinin tartışmalı olduğunu belirten
Kıvanç, yapılan araştırmaların ve
gözlemlerin de bu şüpheyi doğruladığına işaret etti. Hasan Ulvi Kıvanç,
sigara tiryakilerinin sigara almaya, o

sigarayı içme güdüsüyle gittiğini ve
bu yüzden paketlerin üzerindeki yazıları okumadığını ifade etti. İnsanların sigaranın zararlarını zaten bildiklerini kaydeden Kıvanç, Avrupa’da
uygulanan daha sert uyarı yöntemlerinin kısmen de olsa işe yarayabileceğinin altını çizdi. Bireyleri sigaradan uzak tutmak için ebeveynlere
çok önemli görevler düştüğünü belirten Kıvanç, sigaranın zararlarının
çocuğa, farkındalık düzeyine gelmeye başladığı zamandan itibaren uygun bir dille anlatılması gerektiğini
söyledi.
Dr. Hasan Ulvi Kıvanç, kişilik geliştikten sonra yapılan uyarıların genelde işe yaramadığın dikkat çekerek, bağımlı hale geldikten sonra
bağımlılıktan uzaklaşmanın daha
zor olduğunu sözlerine ekledi.

Veritabanı sayısı 38’e çıktı
2007’de abone olunan
veritabanlarıyla birlikte
kütüphanemizdeki veri tabanı sayısı 38’e yükseldi.
Mevlü t DEMİRCİOĞLU

Türkiye’deki devlet üniversitesi
kütüphaneleri arasında ön sıralarda
gösterilen Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Ocak ayında 7, Şubat ayında da 11
yeni veritabanına daha üye olarak veritabanı sayısını 38’e yükseltti.
Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi Başkanı Adnan Yılmaz, elektronik ortamdaki bilgilerin, iletişim

teknolojisinin yarattığı olanaklarla
daha kolay ve daha çok paylaşılmasının, bilginin önemini daha belirgin
bir biçimde ön plana çıkardığını söyledi. Anadolu Üniversitesi yönetiminin e-bilgiye büyük önem verdiğini ve
önemli veritabanlarına üye olduğunu
ifade eden Yılmaz, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nin mevcut
veritabanlarına ve e-kitap aboneliklerine ilave olarak yeni yılda 18 veritabanına abone olduğunu kaydetti.
Ocak ayında üye olunan yeni veritabanları şöyle; Oxford Journals Online, Sage Premier Journals, Taylor &
Francis Online Journals, SpringerLink,
Emerald Management Extra ve Institute of Physics. Şubat ayında kütüphanemize kazandırılan veri tabanları

ise şunlar:
MathSciNetALPSP (ALJC), American
Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Blackwell/
Synergy, Cambridge Journals Online,
Communication & Mass Media Complete, Hospitality & Tourism Complete (HTC),
Online Sheet Music,
SocINDEX with Full
Text, JSTOR (Journal Storage), Article Linker.

Adnan Yılmaz

Sosyal Bilimler’de veda yemeği
Kemal TASÇ IOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanları, bu ay emekliye ayrılan Hatice Can ve Mevlide Avcı için 22
Şubat günü bir veda yemeği düzenledi. Üniversitemize uzun yıllar hizmet veren Hatice Can ve Mevlide
Avcı için düzenlenen yemeğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Zühtü
Altan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurhan Aydın, Devlet
Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr.
Yaşar Hoşcan ile Prof. Dr. Ramazan
Geylan, Prof. Dr. Enver Özkalp, Prof.
Dr. Sabri Bektöre, Prof. Dr. İnan
Özalp, Genel Sekreter Yardımcısı
Güven Tunçel, Öğrenci İşleri Daire
Başkanı Nesrin Susuz’un yanı sıra
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bi-
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Hatice Can ve Mevlide Avcı, veda yemeğiyle yeni yaşamlarına uğurlandı.

limleri Fakültesi, Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokulu ve Sivil
Havacılık Yüksekokulu’ndan akademik ve idari personel katıldı. Yemekte konuşan Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Sosyal

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Erkan YÜKSEL
Yayın Koordinatörü: Uzman Ufuk TOZELİK
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Anadolu Üniversitesi Bas›mevi’nde 5000 adet bas›lm›şt›r

Yay›n Türü: Yerel süreli yay›n

Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Nurhan Aydın, üniversitemize verdiği hizmetlerden dolayı Hatice Can
ve Mevlide Avcı’ya teşekkür ederek
emeklilik hayatlarında başarılar dilediler.

AnadoluHaber

Türk
mutfağı için
özel
birim
Doç. Dr.
Dündar Denizer

Berk ÜTKÜ
Anadolu Üniversitesi bir ilke
daha imza atarak, Türk Mutfağı
Araştırma ve Uygulama Birimi
kurdu. Birim, geçmişten geleceğe Türk mutfağında yer alan
yemeklerin reçetelerini oluşturarak, bu yemeklerin gelecek
kuşaklara aktarılması konusunda akademik çalışmalar yapacak.
Birimin müdürlüğüne ise Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr.
Dündar Denizer getirildi.
Türkiye’deki üniversiteler içerisinde böyle bir birimin sadece
Anadolu Üniversitesi’nde kurulduğunu belirten Denizer, “Birimin
öncelikli görevi, sağlıksız beslenmekte olan gençlerimize günden
güne kaybolmakta olan geleneksel Türk yemeklerini yeniden tanıtıp, sevdirmek” dedi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’nin büyük bir bölümünün içinde bulunduğu Akdeniz mutfağının, kalp damar rahatsızlığı, kanser ve daha birçok hastalık riskini en aza indirdiğini kaydeden Dündar Denizer, “Birim
olarak Türk gençliğinin içine
düştüğü ‘Fast food’ kültürüne
karşı kaybolmakta olan Türk
mutfağı yemeklerini gelecek
kuşaklara aktarmak istiyoruz.
Yapacağımız çalışmaların ilki,
Türk mutfağıyla ilgili yöresel ve
bölgesel özellikler dikkate alınarak bugüne kadarki yemek reçetelerini toplamak; Turizm ve Otel
İşletmeciliği Yüksekokulu ’nda
kuracağımız bir laboratuvar
mutfakla bu reçeteleri deneyerek ideali yakalamak olacaktır”
diye konuştu.
Gelecek yıldan itibaren halka
ve turizm işletmelerine yönelik
olarak Türk mutfağıyla ilgili uygulamalı kurslar açmak istediklerini ifade eden Doç. Dr. Dündar Denizer şunları söyledi:
“Türk mutfağıyla ilgili kitaplar
yapıp, CD’ler hazırlamak, belirli
zaman aralıklarıyla sempozyumlar, yemek yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek ve Türk mutfağını önce ülkemize daha sonra
dünyaya tanıtmak en büyük
amacımız.”
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8 Mart Perşembe

Konferans
Tarih Boyunca İnsan Yaşam
ve Matematik
Yer: Kongre Merkezi - Kırmızı Salon
Saat: 16:00 - 17:00
Fen Fakültesi

9 Mart Cuma

Konferans
Sağl›kta Dönüşen Ne?
Yer: Kongre Merkezi - Salon
Anadolu
Saat: 14:00
Sağl›k Kulübü

12 Mart Pazartesi

Sergi
Fotoğraf Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi - Üst
Sergi Salonu
Saat: 09:00 - 17:00 (KÜL199)
Güzel Sanatlar Fakültesi

13 Mart Salı

Sergi
Gören Bulut Baskı Resim
Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi - Alt
Sergi Salonu (KÜL199)
Saat: 09:00 - 17:00
Güzel Sanatlar Fakültesi

Seminer
Gitar Semineri
Yer: Kongre Merkezi - Salon
Anadolu
Saat: 16:00
Rock Kulübü

Tiyatro
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Yer: AKM - Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00
(KÜL199)
Sinema Anadolu

ŞEHİRDE NELER VAR?

2 Mart Cuma

Sergi
Ercan Dural Semazen Yorumları Seramik Sergisi
Yer: Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 7 Mart 2007 tarihine
kadar gezilebilir.
Ercan Dural

3 Mart Cumartesi

Sergi
Çin’in Renkleri
Yer: ESOGÜ - Sanat Galerisi
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 9 Mart 2007 tarihine
kadar gezilebilir.
Adem Dönmez

Hocalara proje yönetimi dersi
HABER

Hilal KAHYA

Rektörlük Proje Birimi tarafından
öğretim elemanlarına yönelik olarak
düzenlenen Proje Yönetimi Çalıştayı,
19-23 Şubat günleri arasında yapıldı.
Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, bu
tür çalıştayların bundan sonra da
yapılmaya devam edeceğini söyledi.
Sürmeli ayrıca, Anadolu Üniversitesi’nde yürütülmekte olan projeler
hakkında bilgi verdi.
Mentor Proje Yönetimi Şirketi
tarafından yürütülen çalıştayda
konuşan firma müdürü Ahmet Köksal
da proje yönetiminin dünyada gittikçe önem kazandığını belirterek,
Anadolu Üniversitesi’nin de konunun
önemini çok iyi kavradığını ve bir
süredir ciddi çalışmalar yürüttüğünü
kaydetti.
Eğitmen Dr. Faruk Budak da bu
eğitimi ilk kez bir devlet üniversitesinde verdiklerine dikkat çekerek,
eğitimin Anadolu Üniversitesi’nde

Editör: Uzm. Ufuk TOZELİK
Tasarım: Burcu ÜÇOK

Çalıştayda proje yönetimine ilişkin
çeşitli konular ele alındı.

Üniversitemiz öğretim
elemanları için Proje
Yönetimi Çalıştayı
düzenlendi.

proje yürüten akademisyenlerin bu
süreci hatasız atlatabilmeleri açısından önemi olduğunu kaydetti.
Çalıştayda, proje kavramı, projenin nasıl gerçekleştirildiği, projelerin neden başarısız olabileceği,
zaman ve risk yönetimi, insan kaynakları, iletişim yönetimi ve maliyet
gibi konular ele alındı. Katılımcılar
çalıştay boyunca bireysel ya da gruplar halinde proje çalışmaları
gerçekleştirdi.
Eğitime katılan öğretim elemanları
da çalıştayın oldukça verimli geçtiğini
dile getirdiler. Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yeşim
Güçbilmez, çalıştayın kapsamının çok
iyi ve detaylı bir şekilde oluşturul-

duğunu ve motivasyonu arttırdığını
söyledi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet
Başar, eğitimin son derece yararlı
geçtiğini ve farklı bakış açıları
kazandırdığını kaydetti. Aynı fakülteden Yard. Doç. Dr. Şebnem Tosunoğlu
da “Bildiğim ve bilmediğim şeylerin
farkına vardım. Bu anlamda ce-

MSS projesine destek ödülü
Kemal TAŞÇ IOĞLU

Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencileri Selin Tezgelen ve
Kıvanç Coşkun’un birlikte hazırladıkları proje “Genç Patronlar Yenilikçi İş
Fikri” yarışmasında başarılı olarak
desteklenmeye hak kazandı.
Eskişehir Yazılım Üssü’nün düzenlediği yarışmaya Malzeme Seçim
Sistemi (MSS) adlı projeleriyle katılan
Tezgelen ve Coşkun’un projesi var
olan malzemeleri içeren bir veritabanı oluşturarak, malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerine erişimi
kolaylaştırıyor.
Kıvanç Coşkun, MMS yazılımının çeşitli yöntemlerle eleme ve
seçme işlemleri yaparak amaca
en uygun malzeme seçimini yapmayı kolaylaştırdığını, böylece
kullanıcıya malzemenin tasarım
ve üretim süreçlerinde rahatlık

Selin Tezgelen ve Kıvanç Coşkun’un
ortak projesi, 502 proje arasında destek
ödülü alan 30 çalışma arasına girdi.

sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Coşkun, “Ürünün hedef kitlesini
ise endüstriyel tasarımcılar, makine mühendisleri, malzeme mühendisleri, mimarlar ve Ar-Ge departmanlarında hammadde ve
tasarım araştırması yapan firmalar oluşturuyor” dedi.

Selin Tezgelen ise yarışmaya
katılan 502 projeden sadece
30’unun desteklenmeye değer
bulunduğunu belirterek, “Kazanan projelerin verilecek eğitim ve
lojistik desteklerle, teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesi
hedefleniyor” diye konuştu.

Basın temsilcileri Anadolu’da buluştu
Cengiz TEPEBAŞ
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
21 Şubat akşamı verdiği kokteylde
yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Prof. Dr.
Sürmeli, kokteylde yaptığı konuşmaya “Yerel basının olmadığı bir
yerde demokrasinin olamayacağına inanan bir üniversiteye hoş geldiniz” diyerek başladı.
2008 yılının Anadolu Üniversitesi’nin 50’inci yılı olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Sürmeli, Eskişehir’i
daha ileri taşımak için üniversitenin yapacağı çalışmaları, yerel basınla işbirliği içinde gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.
Prof. Dr. Sürmeli, “Bu şehir ve bu
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saretlendiğimi söyleyebilirim. Bunun
kuruma yansımalarının olacağını
düşünüyorum” dedi.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Müzeyyen
Demirel ise düşüncede var olan pek
çok proje için cesaret ve heyecan
kazandıklarını, “Proje nasıl yazılır?”
sorusunun kendisi için artık ortadan
kalktığını ifade etti.

Radyo A’ya
programcı
alınacak

Anadolu Üniversitesi radyosu
Radyo A, yeni dönem için programcılar alacak. Üniversitemizin son
sınıf öğrencileri dışında her
bölümünden öğrenciler Radyo A’da
programcı olmak için başvurabilecek. İsteklilerin, Medya Merkezi
zemin katta bulunan Radyo A
stüdyosuna 9 Mart gününe kadar
başvurması gerekiyor.

AEGEE
‘Agora’yı
konuştu

Anadolu Üniversitesi Avrupa
Öğrencileri Forumu Kulübü AEGEE,
haftalık toplantısında Kasım ayında
Eskişehir’de yapılacak AEGEE Genel
Kurul Toplantısı (Agora)’nı ele aldı.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda yapılan ve üyelerin büyük
ilgi gösterdiği toplantıda Agora için
görev dağılımı ve etkinliğin işleyişi gibi konular tartışıldı.

‘Eşik’ oyunu
kitap oldu
Prof. Dr. Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi olarak Eskişehir’e hiç bir konuda desteklerini esirgemeyeceklerini
söyledi.

bölge için her konuda desteğimizi
ve hiçbir olanağımızı esirgemiyoruz ve esirgemeyeceğiz” dedi.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Bir

ülkenin vazgeçilmez değerlerini
yaratacak en önemli unsurun
eğitim olduğuna inandıklarını ifade etti.

Devlet Konservatuvarı öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Hasan Erkek’in
EŞİK adlı oyunu MitosBoyut Yayınevi
tarafından kitap olarak yayımlandı.
1997 yılında, Bakırköy Belediyesi
Yunus Emre Ödülü alan oyun, 199899 tiyatro sezonunda, İstanbul Şehir
Tiyatroları tarafından, Prof. Dr. Nurhan Karadağ’ın rejisiyle sahnelenmiş,
30 binin üzerinde seyirciye ulaşarak
o yıl şehir tiyatrolarında en çok seyredilen oyun olmuştu.
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Engin Benli

Mezunu olduğum okuluma, daha önce
tiyatroyla gelmiştim. Sahnede heyecanlandığım kadar
heyecanlandım beyaz perdede olduğumu
düşündükçe. Burası bence Türkiye’nin en iyi üniversitesi. Buradaki konservatuvar dışında, hiçbir yerde böyle güzel bir konservatuvar görmedim.

Emel Pala

Anadolu
Üniversitesi’nde dokuz
yıl okudum.
Bu sahne ve
bu perde bana çok tanıdık. Çok fazla
film seyrettim bu sinemada,
ilk oyunumu bu sahnede oynadım. Orada oturup film izlerken, aklımda oyunculuk
yaptığım bir filmin burada
gösterileceği yoktu.

Emre Karayel

Sinemaya
güç verecek, onu
yönlendirecek seyirci,
bizleri daha
doğru eleştirecek seyirci bu genç beyinlerdir, üniversiteli arkadaşlarımızın beyinleridir. O kafaların eleştirisine, onların görüşüne çok
ihtiyacımız var.

AnadoluHaber
Sermiyan Midyat

Eskişehir’de müthiş bir seyirci var. Hakikaten, çok
tutkulu, çok
ateşli, çok
genç ve algısı çok açık bir seyirci. Bunun, bir şehir kadar büyük
olan Anadolu Üniversite’si
sayesinde olduğunu düşünüyorum.

Mezunlarımızın filmi üniversitemizde
Başta, yönetmen ve senarist
Onur Ünlü ile yapımcı Taner Elhan
olmak üzere, oyuncu ve yapım ekibinin önemli bir bölümü Anadolu
Üniversitesi mezunu olan “Polis”
filminin Eskişehir galası, 20 Şubat
gecesi Sinema Anadolu’da yapıldı.
Galaya, yönetmen Onur Ünlü ve
başrol oyuncusu Haluk Bilginer’in
yanı sıra, oyunculardan Ragıp Savaş, Sermiyan Midyat, Settar Tanrıöğen, Kaan Çakır, Emre Karayel,
Engin Benli, Emel Pala ve yapım ekibinden isimler katıldı. Filmin gösteriminin ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
kültür ve sanatın, Anadolu Üniversitesi’nin temel ilke ve değerlerinden
biri olduğunu söyledi. Kültür ve sanatın hem öğrencilerinin hem de
Türkiye’nin geleceğine büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Sürmeli, öğrencileri bu
anlayışla yetiştirdiklerini ve bunun

için her türlü kaynağın seferber edildiğini kaydetti. Bir üniversitenin en
önemli varlıklarının öğrencileri ve
mezunları olduğunu söyleyen Sür-

meli, “Onlar, bu üniversitenin yaptıklarını topluma yayacak değerli
kişilerdir” dedi. 30’uncu yılını tamamlamakta olan İletişim Bilimleri

Fakültesi’nin ülkemize değerli iletişimciler kazandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Sürmeli, film ekibinin
önemli bir bölümünün üniversitemiz mezunlarından oluşmasının
kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Sürmeli, konuşmasının
ardından, yönetmen Onur Ünlü’yü
sahneye davet ederek kendisine sembolik mezun kartını verdi. Onur Ünlü
de yaptığı konuşmasında “Biz buraya
inanarak geldik. Bu filmi buraya getirmeyi çok istiyorduk. Üzerimizde bir
çok hocamızın emeği var. Hepsi çok
sağolsunlar” diyerek filmde görev
alan herkesi sahneye davet etti.
Filmin başrol oyuncusu Haluk
Bilginer ise, Anadolu Üniversitesi’nin kültür ve sanat konusundaki
köklü geleneğini bildiğini söyleyerek üniversite içinde gala yapılmasından mutlu olduğunu belirtti.
Gösterimin ardından Akademik Kulüp’te film ekibi ve Anadolu Üniversitesi mensuplarının katıldığı bir
kokteyl düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 13
Şubat günü Radyo A’da yayınlanan ve
Uzm. Nebiye Ak Özaydemir’in sunduğu “Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor” adlı programda, dinleyicilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı. Sorular
ve Prof. Dr. Sürmeli’nin yanıtları şöyle:
 Bazı fakültelerde ders programlarında ve ders sayılarındaki değişikliğin
amacı nedir?
Evet değişikliğe gidiliyor. Bu, çeşitli
nedenlerden doğabiliyor. Eğitim Fakültelerinde, özellikle ‘Yüksek Öğretim’ kararlarına dayalı olarak değişmeler yapılabiliyor. Piyasadan aldığımız sektör taleplerine uygun olarak da gelişen iletişim ve bilişim dünyasında yeniliklerin
yapılması gerekiyor ve çalışmalar da
yapılıyor.
 “Sigara içilen - içilmeyen bölümler ile
ilgili bir değişiklik olacak mı?
İçilen ve içilmeyen bölümleri ayırmaya doğru giden çalışmalarımız var.
Mevcut lokallerde de bu çalışmayı
başlatıyoruz. Mekanların aynı olduğu
yerlerde belli bir takım düzenlemeler
de yapacağız.
 İki Eylül Kampüsü için bir ring hattının yapılması söz konusu mu?
Mümkün. Hem de en kısa zamanda
olacak. Sabah ve öğle programlarımızı
ilgili arkadaşlarla saptayacağız ve en kı-

sa zamanda öğrencile- “Rektörümüz Sorularınızı nağımızdan yararlaYalnızca
rimize yönelik olarak iki Yanıtlıyor” programına nacaklar.
mevcut salon veya
kampus arasında ring
katılan Prof. Dr. Sürmeli,
diğer etkinliklerden
seferlerimiz başlayacak.
 Yemekhanenin açık Yunusemre ve İkieylül değil, bizim Anadolu
olma süresinin uzatıl- kampusleri arasında ring Üniversitesi olarak inması mümkün mü? seferleri başlayacağını ternet üzerinden yasöyledi.
pacağımız kişisel geTabii mümkün. Bu solişim veya mesleki
run için arkadaşımızın
yaptığı hesaplamalarda bir farklılık var. eğitim programlarından da rahatlıkla
Evet açılış 11:30 ve bundan sonra ka- yararlanabilecekler. Sloganımız da
panış 13:30 değil. Son servis saat “Peşlerini bırakmayacağız.”
 Rektörlüğe başladığınız dönem14:00’te bitecek.
 Öğrencilerin size ulaşması, gö- den itibaren yaptığınız en büyük yerüşlerini iletebilmesi hangi yolla nilik nedir?
mümkündür?
Çok yenilik yapıldı. Sadece birkaç
Bana her yolla ulaşabilirler. Ofise tanesini burada özellikle belirtmek israndevu almadan gelme hakkına sa- tiyorum. Her şeyden önce öğrenci ve
dece öğrenciler sahiptir. Bunu binada- insan odaklı anlayışa geçtik. Bunun
ki her görevli bilir. Onun dışında e-mail bütün öğrenci arkadaşlarımızın daha
adresime yollarlarsa iletilerini bana ko- iyi yetişmesi açısından çok önemli ollayca ulaşabilirler.
duğunu inanıyorum. Kaynakların sa Mezun öğrencilere kampus imkan- dece sabit yatırımlara aktarılmasının
larından yararlanabilmeleri için me- yeterli olmadığını düşünüyoruz ve inzun kartı verilecek mi?
san odaklı çalışıyoruz. 2005 yılında
2006’da mezun olan arkadaşları- 140 öğretim üyemiz yurt dışına bildimızla buna başladık. Eski mezunları- ri sunmaya giderken 2006’da 979 çımız için de başlıyoruz. Mezunlar Bir- kış oldu. Yurt içinde de arkadaşlarımıliği web sayfamız açıldı. Oradaki zın, (öğrenciler de var bunun içinde)
başvuru formuyla da bize başvurduk- bütün etkinliklere katılmalarını sağlıları zaman biz onlara mezun kartları- yoruz. 70-80 kişi ile başlayan Ersamus,
nı göndereceğiz ve bizim her türlü ola- geçtiğimiz yıl çok büyük bir sayıya

ulaştı: 180. Bu yıl 350 öğrencimizi yurt
dışına göndermek için gerekli bütün
çalışmalar yapılıyor. 130 öğretim üyemiz Avrupa ülkelerindeki üniversitelere ders vermeye gidecek. Anadolu portalı açıldı. İmaj artık bugün toplumun
önüne çıkmaktadır. İmaj yönü ile ilgili birimimiz çalışıyor. İstatistiki bilgiler birimimiz var, yani biz de iyi mi
yapıyoruz veya eksik mi yapıyoruz
bilmek istiyoruz. Bununla ilgili bilgileri bütün fakültelerden, bütün
öğrencilerden toplayan özel bir birim
oluştu. Uzaktan öğretimde internetin
daha fazla kullanılmasını sağlamak
amacıyla bütün üniversitemizin örgün öğrencilerinin de internet üzerinden yararlanabilmeleri için 238
dersi devreye soktuk. Lise ve dengi
diploması olan herkesin başvurabileceği e-Sertifika programlarını başlattık. Bütün Avrupa’ya Türkçe öğreteceğiz. Ayrıca dünyanın her yerinde
yaşayan insanlara Türkçe öğretmek
için programımız hazırlanıyor. Yakında o da uygulamaya girecek. Kültürel
etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla ders bile koyduk. Yılın üniversitesi seçildik. Diğer adaylar arasında
Bilkent, Yeditepe, ODTÜ gibi üniversiteler vardı. Bugün yüksek öğretimin
yüzde 44’üne hizmet götürüyoruz.

Mehmet MUTLU

Anadolu Üniversitesi mezunu sinemacılar ve oyuncular,
yıllar önce izleyici
olarak bulundukları Sinema Anadolu’ya bu kez kendi
filmleri ile konuk
oldu. Film için düzenlenen özel
gösterime kalabalık bir oyuncu
kadrosu da
katıldı.

İki Eylül Kampusü’ne ring seferi başlayacak

YÖNET‹M KURULU
KARARLARI

Üniversitemizin 20.02. 2007 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim
Kurulu’nda aldığı bazı kararlar
şunlar:
 Rektör Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ
ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömer
Zühtü ALTAN’ın “Europe Business
Assemmbly- The Club of the Rectors of Europe, Oxford, UK- International University, Vienna, Austria- International Congress of enterpreneurs and Industrialists,
Moscow, Russia” tarafından Oxford, İngiltere’de düzenlenen “The
Oxford Summit for Leaders in Business, Education, Science and The
Arts, 2007” konferansına katılmak
ve Üniversitemize verilecek “International Socrates Award- Uluslararası Socrates Ödülü”nü almak
üzere 16-21 Mart 2007 tarihlerinde İngiltere- Oxford’ta görevlendirilmelerine,
 Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Yrd.Doç.Dr.Mine DİKDERE, Öğr.Gör.İsmail Murat GÖLGELİ,
Öğr.Gör.Safiye İpek KURU GÖNEN’in “International Society for
Language Studies 2007” konferansına ayrı sözlü bildirilerle katılmak
üzere Yrd.Doç.Dr.Mine DİKDERE
ve Öğr.Gör.Safiye İpek KURU GÖNEN’in 30 Mart-8 Nisan 2007 tarihlerinde, Öğr.Gör.İsmail Murat
GÖLGELİ’nin 1-5 Nisan 2007 tarihlerinde A.B.D.-Hawaii (Honolulu)’de görevlendirilmelerine,
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr.Murat EMEKSİZ’in “The
3rd International Symposium on
Entrepreneurship in Tourism”
sempozyumuna sözlü bildiri ile
katılmak üzere 18-24 Mart 2007
tarihlerinde FinlandiyaRovaniemi’de görevlendirilmesine
 Fen Fakültesi öğretim elemanları Prof.Dr.Aladdin ŞAMİLOV,
Yrd.Doç.Dr.Yeliz MERT KANTAR,
Arş.Gör.Şenay YOLAÇAN,
Arş.Gör.İlhan USTA, Arş. Gör. Çiğdem GİRİFTİNOĞLU’nun “Second
International Conference on Modelling, Simulation and Applied
Optimization (ICMSAO’07)” konferansına ayrı poster bildirilerle katılmak üzere 23-28 Mart 2007 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri
Abu Dhabi’de görevlendirilmelerine, Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr.Hasan
MANDAL, Prof. Dr. Aydın DOĞAN,
Doç.Dr.Süleyman KAYTAKOĞLU,
Doç. Dr. Ender SUVACI, Doç. Dr. R.
Mustafa ÖKSÜZOĞLU’nun “Uygulamalı Araştırma ve İnnovasyon
için Alman-Türk Üniversite Konferansı ve Proje Pazarı” toplantısına
katılmak üzere 25 Şubat-1 Mart
2007 tarihlerinde Almanya-Braunschweig’te görevlendirilmelerine,
 “Tiyatro Anadolu” grubu tarafından sergilenen “Aşkın Karın
Ağrısı” adlı oyun ile “International University Meeting” etkinliğine katılacak aşağıda isimleri bulunan personelin 25 Şubat-5 Mart
2007 tarihlerinde Belçika-Liege’de görevlendirilmelerine, karar
verilmiştir.

AnadoluHaber
Yard. Doç. Dr.
Esra CEYHAN

Amacımız
ruh sağlığını
korumak

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi,
öğrencileri gerek okul gerekse sosyal yaşamlarında karşılaştıkları
sorunlarda yalnız bırakmıyor. Öğrenciler, bireysel sorunları için
merkezden destek alırken, aynı
zamanda düzenlenen seminerler
yoluyla da sorunların üstesinden
nasıl geleceklerini öğreniyor. Merkez, öğrencilere barınma konusunda da yardımcı oluyor.

HABER

Gürsu Tuna BİÇENAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr.
Kemal Biçerli, Mortgage sistemine
ilişkin olarak çeşitli yasalarda
değişiklik yapılmasına yönelik tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin, sistemin Türkiye’de yerleşmesi anlamına gelmeyeceğini söyledi.
Biçerli, yasanın kabulüyle yalnızca hukuki alt yapının sağlandığını ancak Türkiye’de şartların
Mortgage’in yerleşmesi için çok
da uygun olmadığını kaydetti. Biçerli, 20-30 yıl gibi uzun sürelere

yayılan vadeyle konut alabilmek
için faiz oranlayıllık
rının
yüzde 6 ile
yüzde 8 arasında, aylık bazda
ise yüzde 0.5 civarında olması gerektiğini belirtti. Türkiye’de şu anda yıllık faizlerin yüzde 19, aylık faizlerin ise
yüzde 1.5 olduğunu hatırlatan Biçerli, bu şartlarda Mortgage sisteminin yaygınlık kazanmasının
mümkün olmadığını ifade etti. Biçerli, Türkiye’de şartlarda ilerleme
sağlanması, faizlerin ve enflasyo-

nun düşüş eğilimi göstermesi
durumunda
2008’den itibaren sistemin yaygınlaşabileceğini
söyledi.
Yard. Doç. Dr. Kemal
Biçerli, kira öder gibi ev sahibi olmanın, düşük kredi faizleri sayesinde, ödenmesi gereken aylık
kredi tutarı ile kişilerin ödedikleri
kira bedeli arasındaki makasın
daralmasıyla mümkün olacağını
belirterek, bu durumun konut talebini artıracağını ve ekonomiyi

Amacımız ilk üç arasına girmek
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli toplantıda,
her projenin arkasında olduklarını söyledi.

Temel ilke gizlilik

Yard. Doç. Dr. Ceyhan, bu konularda öğrencilere öneriler sunarak
sağlıklarını koruma yönünde bilgi
vermeyi temel hedef aldıklarını ifade ederek, seminerlere katılmanın
öğrencilerin kişisel gelişimi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
Merkezin temel ilkesinin gizlilik olduğuna işaret eden Ceyhan, şöyle
devam etti:
‘’Son dönem için 245 öğrenci bireysel anlamda psikolojik yardım
aldı. Seminerlerimizden de yaklaşık 500 öğrenci yararlandı. Bu iyi
bir rakam. Çünkü, üniversite öğrencilerinin de psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumları var.
Haftada üç gün üç farklı konuda
15 kişiye seminer veriyoruz. Dönem boyunca en az üç seminere
katılan öğrencilere Kişisel Gelişim
Sertifikası veriyoruz.’‘

Ayçin GELİR

İleri Teknolojiler Araştırma Birimi (İTAB)’nin bu yıl dördüncüsü
gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı, 16 Şubat günü Bitki, İlaç ve
Bilimsel Araştırmalar Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 2006 yılında yapılanlar, 2007
yılı için planlananlar ve disiplinlerarası çalışmaların daha etkin hale
getirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.
Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, her pro-

Yoga ile
kendinizi
dinleyin

jenin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi. Sürmeli, toplantıyı bir başlangıç noktası olarak gördüğünü dile getirdi ve üniversite
yönetimi olarak, yatırım anlamında istenilen her şeyi karşıladıklarını kaydetti.
Amaçlarının Anadolu Üniversitesi’ni Türkiye’nin ilk üç üniversitesinden biri durumuna getirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sürmeli, yapılan bütün çalışmaların
bu yönde olacağını vurguladı.
İTAB Müdürü Prof. Dr. Aydın
Doğan ise İTAB’ın misyonu, vizyo-

nu ve yaklaşımı hakkında bilgi verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Prof.
Dr. Doğan, toplantıda farklı görüşleri de katarak Anadolu Üniversitesi’nin bilim platformunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Anadolu Üniversitesi’nin pozitif yönde
destekleri olduğunun altını çizen
Prof. Dr. Doğan, bu destek için de
teşekkür etti. Toplantıda ayrıca,
Erasmus Programı, Avrupa dersleri projesi altında bazı derslerin yapılmasının gerekliliği, yayınların
nasıl yapılması gerektiği gibi konular üzerinde duruldu.

Cengiz TEPEBAŞ

Raja Yoga Meditasyon Merkezi
Eğitimcisi Yogesh Sharda, Sağlık
Kulübü tarafından düzenlenen
“Yoga ve Meditasyon” konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.
Sharda, 24 Şubat günü Kongre
Merkezi’nde düzenlenen seminerde meditasyonun zihine doğru
şeyleri düşünmeyi öğretmenin bir
yolu olduğunu belirterek, katılımcılara
bazı rahatlama tekniklerini de uygulamalı
olarak
gösterdi. Uygulamayı
üç bölüme
ayıran
Yogesh Sharda
Sharda,

canlandıracağını ifade etti.
Biçerli, sistemden yararlanmak isteyenlerin konut bedelinin
yüzde 25’ine sahip olmaları gerektiğine dikkat çekti ve düşük
gelir grubundakilerin yasadan etkin bir şekilde yararlanamayacağını söyledi.
Mortgage sisteminin değişken
faizi yaygınlaştıracağını kaydeden Biçerli, değişken faizli ve
uzun vadeli kredilerin Türkiye gibi ülkelerde risk taşıdığının ve enflasyondaki ani yükselişler, ekonomik krizler gibi etkenlerin
mortgage sistemine çok zarar verebileceğinin altını çizdi.

Öğr. Gör.
Tamer ŞEN

Seminerler düzenliyor

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Esra
Ceyhan, merkezin, öğrencilerin akademik yaşantılarının dışında, günlük
hayatlarında yaşadıkları ve gelecekte
yaşayacakları sorunlarla nasıl baş
edebilecekleri hakkında yardımcı olduğunu belirterek, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Merkezin
asıl görevinin, ruh sağlığını koruyucu
ve önleyici etkinlikler olduğunu ifade
eden Ceyhan şöyle konuştu:
‘’Bunun için de gençlere yönelik
seminerler düzenliyoruz. Seminerlerde öğrencilere ruh sağlıklarını koruyucu bilgiler veriyoruz. Beden dili,
depresyonla başa çıkabilme, etkili
ders çalışma becerileri, erteleme
davranışıyla başa çıkabilme, etkili
sunuş teknikleri, girişkenlik, hayır diyebilme, karar verme becerileri, kendine güven geliştirme, kendini tanıma, iletişim, öfke kontrolü, stresle
başa çıkma, sosyal fobi, utangaçlık
gibi konularda bilgiler veriyoruz.‘’
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Şartlar Mortgage için uygun değil
Editör: Uzm. Ufuk TOZELİK
Tasarım: Bahadır Ayhan

Seminerde bazı rahatlama teknikleri
uygulamalı olarak gösterildi.

ilk bölümde katılımcılara, kendilerine “Ben kimim?”, “Kimlik nedir?”
ve “Zihin nedir ve nasıl çalışır?” sorularını yöneltmelerini istedi.
Bu soruların kişinin öz benliğini ve kim olduğunu anlamasına yardımcı olduğunu ifade eden
Sharda, ikinci bölümde yoganın
gerçek anlamını kavramaya yönelik bazı teknikler hakkında bilgi
verdi. İyi ve etkili meditasyonun
beş adımı olduğunu kaydeden
Sharda, üçüncü ve son bölümde

ise meditasyonun ilişkileri kolaylaştırma özelliğine ve öfkenin üstesinden gelme yollarına değindi.
Sharda, “Meditasyon yoluyla,
kendi içimizdeki o olağanüstü
enerjiden yararlanmayı öğreniriz.
Bunu, amaca yönelik, güçlü ve
odaklanmış düşüncelerle yaparız. Meditasyon, bireyi iç huzur ve
sakinlikle besleyip güçlendirerek,
istediği her an zihnini sakinleştirebilmesini sağlayan bir alıştırmadır” dedi.

E-imza
dikkatli
kullanılmalı
Eren CERCİZ

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelen elektronik imza,
bireyi tanıtan ve bireyin mesajın içeriğini onayladığını gösteren elektronik formattaki veriyi temsil ediyor.
Bu teknoloji, elle atılan imzanın tarayıcıdan geçirilip elektronik ortamda
gönderilmesi anlamına gelmiyor.
Elektronik imza, semboller kullanılarak ve yüksek bir şifreleme tekniğiyle
gerçekleştiriliyor.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan Öğr. Gör. Tamer Şen, uygulama sayesinde resmi işlemlerin
kuruma gitmeye gerek kalmadan,
imzanın elektronik ortamda gönderilmesiyle gerçekleştirilebileceğini söyledi. Türkiye’de resmi kurumlar için e-imzanın TÜBİTAK
onayıyla verildiğini ve yaklaşık 100
YTL karşılığında alınabilecek elektronik imzanın geçerlilik süresinin
üç yıl olduğunu hatırlatan Şen,
Türkiye’de e-imza kullanımının
çok yaygın olmadığını belirtti.
E-imzanın hukuksal boyutuna da
değinen Şen kullanıcıları elektronik
imzanın beraberinde getirdiği sorumluluklar konusunda uyardı. Tamer Şen, “E-imzayı kullanırken dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bunun
hukuksal bir yaptırımı da var. Siz
boş bir kağıda imza atıp verirseniz
üzerini doldurup uygulayabilirler.
E-imzanın da bundan hiçbir farkı
yok. Bundan dolayı e-imza cihazının kaybolması veya çalınması durumda gerçekleştirilen işlemleri siz
yapmışsınız gibi görünür. İnsanların bu konuda da bilinçlendirilmesi
gerekir” dedi.
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Sait Munzur’dan ‘Hatt-ı Müdafa’ sergisi
KÜ LTÜ R-SANAT

Editör: Uzm. Ufuk TOZELİK
Tasarım: Ali Emre DİNGİL

Kenan BUTAKIN

Eğitim Karikatürleri Müzesi, karikatür sanatçısı Sait Munzur’un “Hattı Müdafa” adlı sergisine ev sahipliği
yapıyor. 21 Şubat günü açılan sergiye sanatçının yanı sıra Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nüvit Gerek, Prof. Dr. Nezih Varcan, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli açılışta yaptığı konuşmada, her zaman övündükleri sergilerden birini daha açtıklarını belirterek, dolu dolu bir geçmişi olan Sait Munzur’u konuk ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Sürmeli, Munzur’un aldığı ulusal ve uluslararası ödüllere

dikkat çekerek, kendine has bir çizgisi ve tiplemeleri olan Sait Munzur’u
ağırlamaktan büyük bir mutluluk
duyduklarını kaydetti.
Sait Munzur ise Eskişehir’de olmasının kendisi için ayrı bir öneminin
bulunduğunu belirterek, çalışmalarının sergilendiği Anadolu Üniversitesi
Eğitim Karikatürleri Müzesi gibi mekanların dünyada çok az olduğunu
söyledi.
Munzur, müze müdürü Prof. Atila
Özer’in kendisini bir yıl önce davet ettiğini belirterek, buradaki çalışmalarını
da bu dönem içerisinde, sadece Eğitim
Karikatürleri Müzesi için oluşturduğunu ifade etti.
Sanatçının 53 çalışmasının yer aldığı sergi 21 Mart’a kadar açık kalacak.

SİNEMA SANATI
ÜZERİNE İKİ KİTAP …

Sait Munzur’un sergisi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde görülebilir.

Ayan’dan
retrospektif
resimler
Aydın Ayan

Öğr. Gör. Ercan Dural

Hilal KAHYA

Habibe ALTINTAŞ

Engelliler Entegre Yüksekokulu
öğretim görevlisi Ercan Dural’ın “Semazen Yorumları’” adlı üçüncü kişisel
seramik sergisi 16 Şubat günü Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Eskişehir Porsuk Lions Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen sergiye Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Sergide
tasavvuf, Mevlana’nın felsefesi ve
yaşam öyküsü ile Mevlevilerin sema
gösterilerinden ilham alan sanatçının
değişik boyutlardaki 87 çalışması yer
alıyor. Sergi 7 Mart’a kadar görülebilir.

Gü lay ACAR

Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestrası, 22 Şubat akşamı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Opera Bale Salonu’nda bir konser
verdi. Şef Naci Özgüç yönetiminde gerçekleşen konserde solist
olarak klarnet sanatçısı Orçun Civelek ve viyola sanatçısı Çetin Aydar sahne aldı.
Konser, Orçun Civelek’İn yorumladığı, 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Witold Lutoslawsi’nin

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Aydın Ayan
Retrospektif Resim Sergisi” 26
Şubat günü Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Serginin açılışına Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi
olan Aydın Ayan da katıldı.
Sergi hakkında bilgi veren Ayan,
sanat yaşamının 35’inci yılında
Türkiye’de bir sergi turu yapmayı
planladığını ve Anadolu Üniversitesi’nin de bu turun ikinci ayağı olduğunu söyledi.

TVA’DA BU HAFTA

Tel: 335 03 33 - 2699

Tel: 335 12 88 - 2499

Anadolu Üniversitesi fakülte ve bölümlerini, kendi öğrencileri anlatıyor. Çisil
Altay’ın sunumuyla
şöyleşi programı
‘’Fakülte Günü’‘ yakında Radyo A’da.

SENKRON

6 Mart Salı
Gündemdekiler, en
çok satanlar ve kitap
analiz bölümleriyle
‘’ Parantez ‘’ Derya
Yıldırım’ın sunumuyla
her salı saat 16:00’da.
www.radyoa.anadolu.edu.tr adresinden
haftanın sorusunu cevaplayanların (Adımlar Kitapevi’nden)
kitap kazanma şansı
var.

ANKA’NIN UÇUŞU

FAKÜLTE GÜNÜ

www.radyoa.anadolu.edu.tr

PARANTEZ

2 Mart 1974 TRT Televizyonu, çarşamba hariç haftada 6 gün yayın yapmaya
başladı.
3 Mart 1924 Eğitim sisteminde laikliği
ve öğrenim birliğini esas alan Tevhid-i
Tedrisat Kanunu TBMM'de kabul edildi.
5 Mart 1950 Eskişehir'de sel felaketi:50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev yıkıldı, 6 kişi boğuldu.
7 Mart 1997 Amerikalı film yönetmeni
Stanley Kubrick öldü.
7 Mart 1990 Hürriyet gazetesi yazarı
Çetin Emeç, evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart, II. Enternasyonalin 1910'daki
Kongresi'nde Clara Zetkin'in önerisiyle ,
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi.1910 yılından başlayarak 8
Mart, tüm dünyada kadınların başkaldırısını simgeledi, birlikte bir güç olmanın,
dayanışmanın anlamını bugünlere taşıdı.Birleşmiş Milletler de1975'te bugünü
"Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan etti.

Dans Prelüdleri ile başladı ve Çetin
Aydar eşliğinde Ali Hoca’nın, herhangi bir oyunda olabilecek genel
ruhsal durumları anlattığı Viyola
ve Orkestra için Oyun adlı eseriyle
devam etti.
Konserin ilk bölümünde ayrıca
Alman besteci Bruch’un Viyola ve
Kalrnet için Konçerto eserine yer
verildi. Konserin ikinci bölümünde ise Georges Bizet’in daha sonra
baleye de uyarlanmış olan “Senfoni”si seslendirildi.

RADYO A’DA BU HAFTA

TAR‹HTE
BU HAFTA

Okuma
KöŞesi
Ahmet CEMAL

ASO’dan müzik ziyafeti

‘Semazen
Yorumları’

AnadoluHaber

23 Şubat Cuma
Bir kargo uçağının,
kum fırtınasında düşmesiyle başlayan
filmde, hayatta kalanların uçağın enkazından yeni bir uçak yapmaya çalışmalarının
öyküsü anlatılıyor.
Robert Aldrich’in eserinde James Stewart
ve Richard Attenborough başrolleri paylaşıyor.

7 Mart Çarşamba
Senkron
Müziğe doyacağınız bu
programda popüler
klipler ve kliplerle ilgili
bilgilere yer veriliyor.
Nur Demir ve İlker Arslan’ın hazırlayıp sunduğu program, Çarşamba
günü saat 15:55’te TVA
ekranlarında olacak.

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

Bu hafta, kitlelere yönelik oluşu
nedeniyle, çok etkin ve çok tartışılan sinema sanatı üzerine ülkemizde yeni yayınlanan iki değerli
kitabı tanıtmak istiyorum.
Bunlardan biri, C.W.Ceram’ın dilimize Hasan Aydın tarafından
çevrilen “Sinemanın Arkeolojisi”
(“Archeology of the Cinema”) adlı
eseri. Asıl adı Kurt Wilhelm Marek
olan Alman gazeteci ve yazar
C.W.Ceram, ülkemizin kültür ve
yayın yaşamına yabancı değil. Yazarın 1949 tarihli ünlü “Tanrılar,
Mezarlar ve Bilginler” adlı kitabı,
yıllar önce Remzi Kitabevi tarafından Türkiye’de yayınlanmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. C.W.Ceram’ın bu eseri, yayınlanışı ile birlikte arkeoloji bilimini kitlelere bir
roman tadıyla ulaştırma özelliğinden ötürü dünya çapında ün kazanmıştı.
C.W.Ceram, ilk kez 1953 yılında
yayınlanan “Sinemanın Arkeolojisi”nde de aslında benzer bir yol
izliyor ve sinemaya ilgi duyan
herkesin çok kolay anlayacağı bir
dille sinemanın tarih öncesine
bir yolculuk yapıyor. Kitabın yazarın kaleminden çıkma önsözünün ilk paragrafı şöyle : “Bu kitabın amacı, sinemanın tarih öncesine ve ilk yıllarına ait uzun zamandır biriken çok sayıda belgeyi bir düzene koymaktır. Benim
esas olarak ilgilendiğim konu, sinemanın teknolojik anlamda doğuşudur. Kitabım, sinema endüstrisinin doğduğu yıl olan
1897’de sona eriyor…”
Agorakitaplığı tarafından bu yılın Ocak “Sinemanın Arkeolojisi”,
bu sanatın – sonraki gelişmeleri
iyi kavrayabilmek için bilinmesi
şart olan - ilk dönemlerinin tarihini bize, akıcı bir filmin tadı ve heyecanıyla sergiliyor.
Üzerinde durmak istediğim ikinci kitap, “Sinema Manifestoları –
Sinemadan Videoya Görüntünün
Yazılı Tarihi” başlıklı. Şenol Erdoğan tarafından sinema tarihinin
manifesto yapısındaki temel metinleri bir araya getirilerek oluşturulmuş olan bu kitap da, “Altıkırkbeş Yayın” tarafından bu yılın
Ocak ayında yayınlanmış. Kitaptaki metinler Pelin Özdoğru, Tuna
Yılmaz ve Uğur Karaköcek tarafından dilimize çevrilmiş.
Mayakovsky, Diziga Vertov, Al
Razutis, Amy Lynn Best, Gianluigi
Luccarelli, Jonas Mekas , Jay Ruby
gibi imzalar taşıyan manifestolar
arasında, “Fütürist Manifesto” ve
“Filistin’li Sinemacıların Manifestosu” gibi toplu manifestolar da var.
Sinema sanatıyla ilgilenenler
için “Sinema Manifestoları”, bir arşiv değeri taşıyor.

AnadoluHaber

Anadolu
zirveye çıktı

Eskişehir Süper Amatör Ligi’nde daha önce üç kez ertelenen Demirspor - Anadolu Üniversitesi karşılaşması nihayet 21
Şubat günü oynandı. Saim Duymuş Futbol Sahası’nda oynanan
karşılaşma başladığı gibi golsüz
sona erdi. Anadolu Üniversitesi,
hafta sonunu ise Şekerspor’un
ligden çekilmesi nedeniyle 3-0’lık
hükmen galibiyet ile kapatarak
puanın 21’e çıkarttı ve Eskişehir
Süper Amatör Ligi’nde liderliğe
yükseldi. Ligde Demirspor ve
Odunpazarı 20 puan ile Anadolu
Üniversitesi’ni takip ediyor. Anadolu Üniversitesi önümüzdeki
hafta Otosan’ı konuk edecek.

Eli boş
döndük

Voleybol Bayanlar 2. Ligi B grubunda mücadele veren Anadolu Üniversitesi, 25 Şubat Pazar günü Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda,
İçel Tarsus Belediyesi ile karşı karşıya
geldi. Maça, kaptan Nilgün, Simone,
Hande, Sara, Bahar ve Tuğçe altısı ile
başlayan Anadolu Üniversitesi, ilk
dakikadan itibaren hem hücumda
hem de savunmada etkili oldu. Birinci teknik molaya 8-4 önde giren Anadolu Üniversitesi ilk seti 25-23 kazandı. Üstün oyununu maç boyunca
sürdüren Anadolu Üniversitesi, ikinci
seti 25-17, üçüncü seti ise 25-15 kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligin sona ermesine bir hafta kala, grubu ilk
dört takım arasında tamamlamayı

Üniversite Oyunları için Bayanlar Basketbol A Kategorisi
müsabakalarında Anadolu Üniversitesi’ni temsil edecek takımda yer almak isteyen sporcular
için seçmeler yapıldı. Seçmelere
1979 ve sonraki yıllarda doğan
adaylar başvurdu. Bayan Basketbol Takımı seçmelerine katılan adayların elemeleri 28
Şubatta Yunusemre Kampusu
Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Orhangazi’yi
kolay geçtik

Anadolu Üniversitesi Genç
Futbol Takımı, 25 Şubat günü
Abdurrahman Temel Futbol
Sahası’nda Orhangazi ile karşılaştı. A Gençler Ligi’ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Üniversitesi Şeref ve Ahmet’in iki golü ile 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Orhangazi
skoru 3-1 yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde Uğur penaltıdan
attığı gol ile skoru ilan eden
isim oldu (4-1). Anadolu Üniversitesi, önümüzdeki hafta
DSİ Bentspor ile karşılaşacak.

Editör: Araş.Gör. Çağdaş CEYHAN
Tasarım: Bahadır AYHAN

İçel Tarsus Belediyesi’ni 3 - 0 mağlup eden bayan voleybolcularımız büyük
bir başarıya imza atarak play-off maçlarını oynamayı garantiledi.

garantileyen Anadolu Üniversitesi, 1.
Lige çıkabilmek için play-off maçları
oynama şansı yakaladı. Takım kapta-

nı Nilgün Köroğlu, maç sonu yaptığı
açıklamada genç bir takıma sahip olduklarını, buna rağmen play-off maç-

larında ellerinden geleni yapacaklarını ve 1. Lige çıkmak istediklerini söyledi. Antrenör Şahin Çatma ise, iyi bir
maç oynadıklarını ancak önemli olanın bundan sonraki play-off maçları
olduğunu ifade etti.
Takımdaki yabancı oyuncuların
performanslarının her geçen gün
daha iyiye gittiğini belirten Çatma,
bu oyuncuların takıma katkılarının
play-off maçlarında daha da artmasını umduğunu belirtti.Anadolu Üniversitesi, 9-10-11 Mart tarihlerinde
oynayacağı yarı final play-off
karşılaşmalarından önce, ligdeki son
maçını 4 Mart Pazar günü Tirebolu
Spor Salonu’nda, Giresun Tirebolu
ile oynayacak.

Minikler Eskişehir 2’ncisi Küçükler hentbolda

Osmangazi’yi geçemedik

Türkiye Basketbol Erkekler
2.Ligi’nde Anadolu Üniversitesi 23
Şubat günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. İstanbul Erkek Lisesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan takımımız 6050 mağlup ayrılan taraf oldu. Takımımız gelecek hafta Çanakkale
deplasmanında Belediyespor ile
karşılaşacak.

Baskette
seçmeler
yapıldı
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Voleybolcular play-off’u garantiledi
SPOR

Eskişehir Minik Erkekler Basketbol Ligi’nde final oynayan minik basketbolcularımız Atayurt Koleji’ne yenilmesine rağmen gelecek için umut vaat etti.

Eskişehir Minik Erkekler Basketbol Ligi’ndeki yarı final
karşılaşmasında
Anadolu
Üniversitesi, Tepebaşı Belediyesi ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda 24 Şubat günü oynanan karşılaşmanın ilk yarısı
14-14 eşitlikle sona erdi. Büyük
bir mücadeleye sahne olan
karşılaşmadan 29-26 galip

ayrılan Anadolu Üniversitesi
adını finale yazdıran takım
oldu. Atatürk Spor Salonu’nda
25 Şubat günü oynanan final
karşılaşmasında ise takımımız
Atayurt ile karşılaştı. Karşılaşmadan 36-33 galip ayrılan
Atayurt, Eskişehir şampiyonu
olurken Anadolu Üniversitesi
Eskişehir 2’nciliği elde etti.

Hentbol Küçük Kızlar Ligi’nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ile karşılaştı. Takımımız karşılaşmaya Merve, Burcu,
İpek, Kumsal, Nurdan, Seda ve Elif yedilisiyle başladı. Porsuk Spor Salonunda
25 Şubat günü oynanan karşılaşmanın
ilk yarısında başa baş
bir mücadele sergileyen Anadolu Üniversitesi ilk yarıyı 3 sayı
farkla geride kapattı.
Karşılaşmanın ikinci
yarısında deneyimli
rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Anadolu Üniversitesi Osman-gazi’nin üst üste gelen
sayılarına engel olamadı ve maçtan 21-

İyi başladık kötü bitirdik

Basketbol Küçük Kızlar Ligi’nde mücadele eden Anadolu
Üniversitesi, Özel Çağdaş Koleji
ile karşı karşıya geldi. Atatürk
Spor Salonun’da 24 şubat günü
yapılan karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Anadolu Üniversitesi isabetli atışlarıyla ilk çeyreği 65 önde kapattı.
İkinci çeyreğe sayı ile başlayan
Çağdaş Koleji yaptığı ataklardan
boş dönmedi ve ilk yarıyı önde bitirmeyi başardı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı ikinci çeyrekte, Anadolu Üniversitesi aradaki
farkı kapatmak için daha atak bir
oyun sergiledi.
Skoru dengeleyen Anadolu Üniversitesi ikinci çeyreğin sonuna
doğru savunmada verdiği açıklarla Çağdaş Koleji’nin yeniden öne
geçmesine izin verdi. Çağdaş Koleji maçtan 25-21 galip ayrılan taraf

10 mağlup ayrılan taraf oldu. Anadolu
Üniversitesi Küçük Kızlar Hentbol Takımı Altyapı Antrenörü Murat Örelel
“Maçın ilk yarısını 3 sayı farkla geride
kapatmamıza rağmen ikinci yarıda
sporcularım yorulduğu
için farkın açılmasına
engel olamadık” dedi.
Anadolu Osmangazi
Üniversitesi Altyapı Antre-nörü Sertan Sarpaş
ise Anadolu Üniversitesi
ile gibi güçlü bir rakip
karşısında kazandıkları
için mutlu olduklarını
söyledi. Anado-lu Üniversitesi ligde Osmangazi Üniversite-si’nin ardından 2’nci sırada yer
alıyor. Takımımız 3
Mart Cumartesi günü
Üniversite Evleri ile
karşılaşacak.

Hentbolda
seri bozuldu

İlk periyodu önde kapatan takımımız son
devrede rakibinin sayılarına karşılık vereveremeyince maçtan mağlup ayrıldı

oldu. Özel Çağdaş Koleji Beden
Eğitimi Öğretmeni Yasemin Metin
maçtan sonra yaptığı açıklamada
“Burada kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz, amacımız sporu bir
araç olarak kullanıp çocuklarımı-

zın boş vakitlerini en
iyi şekilde
değerlendirmek” diye
konuştu.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde
mücadele eden Anadolu Üniversitesi
18 Şubat günü İstanbul deplasmanında Üsküdar Belediyesi ile karşılaştı.
Karşılaşmadan 37-23 mağlup ayrılan
Anadolu Üniversitesi bayan hentbol
takımının üç maçlık galibiyet serisi de
son bulmuş oldu. Bayan hentbol
takımımızın bu hafta oynaması
gereken Çankaya Belediyesi maçı ileri
bir tarihe ertelendi. Takımımız oynadığı 11 maçta topladığı 11 puanla
ligde 4. sırada bulunuyor.
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Serdar Dinçer İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi
Dört yıldır sigara kullanıyorum.
Sigarayı bırakmayı düşünmüyorum
şu an için. İnsan vücuduna verdiği
zararların farkındayım ama bağımlılık yapıyor. Üniversiteden mezun olduğumda bırakmayı düşünüyorum.
Maliyet olarak da öğrenciye fazla
ama şimdilik bırakmayı düşünmüyorum. Aslında sigara çevre düşmanı
olduğu için de tamamen yasaklanmalı. Birden yasaklanması tabii zor gelir bana da . Eğer sigaraya yapılan zamları bol tutarlarsa ben şahsen kesinlikle bırakırım. Dersler de etkili tabii benim sigara kullanmamda. Ama kesinlikle en çabuk şekilde kurtulmak gerekir sigaradan.

Sevcan Çelik EMYO
Babama söz vermiş olmam ve
sporcu olmamdan dolayı sigaranın metabolizmamı etkilediğini
düşünüyorum. Toplumun sigara
içenleri ikinci sınıf insan olarak kabul etmesini isterim. Öğrenci olmam ve ailemin yanımda olmaması maddi açıdan zorlanmama neden oluyor. Manevi anlamda da
her ne kadar rahatladığımı hissetsem de biyolojik olarak sağlık problemleri yaşadığımı düşünüyorum.

Muhittin Işık Eğitim Fakültesi
Kendimle savaştığım en önemli
sorunlarımdan biriydi sigara. Bırakmak için nargileye başladım olmadı,
tütün içmeye başladım olmadı. Yeniden paket taşımaya başladım. Ama
ara verdiğim o küçük boş araları sigaradan başka hiçbir şey doldurmadı. Belki bir uğraşım olursa bırakırım
diye düşündüm, şimdiye kadar başaramadım. Tanımadığımız ya da yeni iletişimde bulunduğunuz biriyle ancak sigara kardeşliği kurabiliyorsunuz. Sigaranın tek yararı bu, tabi buna da yarar denebilirse. Fakat kendime güveniyorum ve en yakın zamanda sigarayı bırakacağım.

Seda Kılıç TOİYO
Sigaranın insan hayatına hiç
katkısı olmadığı gibi bir çok götürüsü var. Ben de bir sigara tiryakisiyim. Şu an sigaradan dolayı bazı sıkıntılar yaşıyorum. Eskisi gibi hareketli değilim, uzun süre yürüyemiyorum, koşamıyorum. Bu nedenlerden dolayı sigarayı defalarca bırakmayı düşündüm ve yeltendim ancak
sigarayı bırakabilmek için uygun bir ortamın olması gerekir.
Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız her şeyden önce sigara içmeyen arkadaşlar edinmeniz gerekiyor. Benim çevremde sigara
içen çok olduğu için sigarayı bırakmayı hiç beceremedim. Umarım bu illetten bir gün tamamen kurtulurum.

Alper Ünal Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Sigara bırakmada her şey kişinin
kendisine kalmıştır. Dışarıdan sadece bir kıvılcım gerekir. Mesela ben
daha önce bırakmak istiyordum ama
sadece azaltabildim. Daha sonra
sevgilim sigara içmemi istemedi ve 5
ay süreyle bıraktım. Bu sürenin ardından tekrar sigaraya başladım.
Benim başlamamla sevgilim de başladı. Asıl olan toplumun sigaraya bakışıdır; toplum ayıplarsa,
insanlar çekinip sigaradan uzaklaşabilirler. Ben sigara içmeme
rağmen herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum.

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Sigaranın zararları
konusunda ne
düşünüyorsunuz?

AnadoluHaber

Betül Mollahalil oğlu İ.İ.B.F

Ben sigara tiryakisi sayılmasam da arada sırada içiyorum.
Bazı dönemlerde ise hiç içmemeye çalışıyorum çünkü nefes almamı ciddi anlamda zorlaştırıyor.
Ayrıca kıyafetlerime sigara kokusunun sinmesinden de nefret
ediyorum. Sevgilim de sigarayı
çok içiyor bundan çok şikayetçiyim ve içmesini istemiyorum açıkçası. Birçok yönden insanları zarara uğratan sigaranın neden bu kadar çok tiryakisi olduğunuda anlamış değilim.

Özgür Öztürk Hukuk Fakülkesi
Burak baş Açıköğretim Fakültesi
Üç sene önce başladım sigara içmeye . Arkadaşlarımın etkisi
büyük oldu başlarken. Sigara içmenin özellikle ciğerlerime büyük
zararlar verdiğini fark ettim. Yaşamsal bir çok faaliyeti etkiliyordu. Bana verdiği bu ciddi zararları
yaşadıktan ve bizzat gördükten
sonra irademin gücüyle dört ay
önce sigarayı bıraktım. Ve şimdi çok daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Bana göre sigarayı bırakmayı gerçekten isteyen herkes başarabilir.

Seçil Sözat ESYO
Sigarayla aramdaki bağlantıyı şöyle açıklayabilirim. Tamamen
psikolojik nedenler ve özgürlük,
bağımsızlık duygusu. İçmediğim
zamanlarda aramıyorum mesela
memleketime gittiğimde; ama döner dönmez tekrar devam etmem,
benim sigarayı şu an bırakmak istemediğimi anlatıyor. Tamamen
istek yani. İlerde bağımsızlığıma kavuştuğuma inandığım an
bu illeti içmeyeceğimi biliyorum, bunun farkındayım. Bilinçli
bir içiciyim yani.

Volkan Özdemir Devlet Konservatuarı
Sigara bağımlılığına kesinlikle karşıyım. Kişi için ciddi bir
sorun olduğunu düşünüyorum.
İnsanları hem maddi hem de
manevi zararlara uğratmaktan
başka bir işe yaramıyor. Etkilerini
belli bir zamana yayarak sinsice
gösterdiği için insanlar sigaranın
masumluğuna inanmış durumda
ve sigarayı kendilerine bir dost olarak görenler bile var. En
iyisi sigaranın bize neler yaptığını ciddi olarak kabul etmeye
çalışmak ve sigara kullanımını en aza indirmek diye düşünüyorum.

Miray Kıral Eczacılık Fakülkesi
Dört yıldır sigara kullanıyorum. Elbette ki sigarayı bırakma
girişimlerim oldu ancak bir sonuç
alamadım. Okuduğum bölümle
alakalı sigaranın, sağlık üzerine
olumsuz etkilerini bildiğim halde,
günde bir pakete yakın sigara içiyorum. Tabii merdivenler ve uzun
yürüyüşler benim için bir işkence
haline geliyor. Bunun yanında geleceğimin sigara yüzünden
pek de parlak görünmediğinin farkındayım. Bir de bunun
maddi zarar boyutu var. Sigarayı bırakmanın hatta hiç başlamamanın çok yararı var.

Sigarayı bırakmayı zaman
zaman düşünmeme rağmen bu
durumu hep erteleme psikolojisiyle geçiştirmeye çalıştım. Birçok denemenin ardından bu kötü
alışkanlıktan kurtuldum. Sigarayı
bırakmamda sigara kutularının
üzerindeki uyarı yazılarının büyük etkisi oldu açıkçası. Orada
yazılanların hepsinin doğru olmasına rağmen insanlar sanki böyle şeylerin hiç kendi başlarına gelmeyeceğine inanıyorlar ve içmeye devam ediyorlar. Bence herkes bir defa da
olsa sigarayı bırakmayı denemeli.

Yasemin Usta PMYO
Aslında ben sigarayı pek
fazla kullanmıyorum. Sadece aşırı stresli olduğum zamanlarda
içiyorum. İçmediğim zamanlarda
ise pek ihtiyaç duymuyorum. Bizim ailede sigarayı en çok tüketen kişi babamdır ve annem de
astım hastası olduğu için bundan
çok olumsuz etkileniyor. İnsanlar
hem kendilerini hem de yakınlarının hayatını olumsuz etkileyebiliyorlar sigara içerek. Herkesin bir an önce sigaradan
uzaklaşması gerekiyor. Bana göre dumansız bir hayat daha
güzel bir gelecek getirecektir herkese.

Mert Alptürk İletişim Bilimleri Fakültesi
Yaklaşık bir senedir sigara
içiyorum. Benim için şimdilik en
büyük külfeti maliyeti olmakta.
Ayda yaklaşık 150 YTL harcıyorum. Bırakmayı denemedim hiç.
Zararlarından haberdar olmama
rağmen eğlenceli geliyor. Özellikle bilgisayar karşısında farkında
olmadan çok fazla tüketiyorum.
Normal insanların içtiğinin yaklaşık iki katını içiyorum bilgisayar ve internet karşısında. Annem ve babam biliyorlar içtiğimi ve üzülüyorlar açıkçası ama her ikisi de içtiği için pek
iyi örnek olmuş sayılmazlar bana bu konuda.

Damla Öz Fen Fakültesi
Sigaraya iki sene önce başladım. Bırakmayı hiç düşünmedim. Zaten haftada en fazla bir paket sigara içiyorum. Genelde arkadaş ortamında içiyorum. En
azından içmeyen insanlara karşı
saygılı olduğumu düşünüyorum.
Örneğin oda arkadaşım astım
hastası ve ona zarar verebileceğimi düşündüğüm için bazen isteklerime ket vurabiliyorum. Ama içmeyen arkadaşlara bir önerim olacak: Arkadaşlar sigara içmeyin. Ayrıca sigaraya vereceğiniz parayı başka şekillerde de değerlendirebilirsiniz.
Dergi ya da güzel bir müzik CD’si alınabilir mesela.

