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? KAMPUSTE NELER VAR?

14 Nisan Cumartesi

Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu
Yer:SHYO A Blok ve 
SHYO Futbol Sahası
Sa at: 14:00 - 18:00                     

Havacılık Kulübü

Eğitim ve kurslar

Çavdarhisar Bölgeleri Araştırma
İnceleme Gezisi 
Sa at: 08:30 - 17:30    
Tarih Kulübü

Gezi ve turlar

Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Yer: AKM - oda tiyatrosu 

Sa at: 15:00                (KÜL 199)                     

Tiyatro Anadolu

Tiyatro

16 Nisan Pazartesi

Karikatür, Karikatürcü ve 
Türk Karikatürü
Yer:Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon
Sa at: 14:00                (KÜL 199)                    

Karikatür Kulübü

Karikatür günleri

Nasrettin Hoca Ödüllü 
Karikatürleri
Yer:Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon
Sa at: 16:30                (KÜL 199)                    

Karikatür Kulübü

Karikatür günleri

17 Nisan Salı

Öğrenciler Arası Yarışmalı-Ödüllü
Atölye Çalışması
Yer:Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon
Sa at: 14:00                                    

Karikatür Kulübü

Karikatür günleri

� Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Neval Okan, 5 Nisan Avu-
katlar Günü’nü değerlendirdi. Okan,
savunmanın hala yargılama faaliyeti-
nin ayrılmaz bir parçası olarak algılan-
madığını söyledi.           4’TE

� Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Mü-
dürü ve köşe yazarı Tufan Türenç,
TVA’da yayınlanan “Kalemin Dili”
adlı programda Türk medyasını
ve Türkiye’nin durumunu
değerlendirdi.            4’TE

Herkes Türkiye’nin
değerini bilmeli!

Öncelikli sorun
Avukatlık Yasası

Tufan Türenç Yard. Doç. Dr. Neval  Okan

� İletişim Kulübü’nün düzenledi-
ği ve reklam sektöründeki geliş-
melerin öğrencilerle paylaşıldığı
“Kampüste Reklam Var!” adlı et-
kinlik 5-6 Nisan günlerinde ger-
çekleşti.                                4’TE

Akademisyen görüşü

� Türkiye’nin daha çok 
üniversiteye mi, daha kaliteli
üniversite eğitimine mi 
ihtiyacı var?                         2’DE

Öğrenci Görüşü

� Öğrencilerimize sorduk:
Sağlıklı bir birey olmak için
neler yapıyorsunuz?     8’DE

� Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rad-
yo A’da yayınlanan“Rektörümüz So-
rularınızı Yanıtlıyor” programına katıl-
dı. Sürmeli programda İngilizce hazır-
lık eğitiminden, üniversitemizde yaşanan deği-
şimlere kadar öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.  

Rektörümüz sorulanızı yanıtlıyor
� Üniversitemizde altyapı çalışmalarının ve proje-
lerin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sürmeli, eği-
tim ve öğretimin kalitesini arttırmak, öğrenci odak-
lılığı gerçekleştirmek ve öğrencinin kendi ayakları

üstünde rekabet edebilir düzeye gelmesi yönündeki ça-
lışmaların süreceğini söyledi.                       5. SAYFADA 

� Anadolu Üniversitesi 
Spor Kulübü 15 branşta
faaliyet gösteriyor.

Reklamcılar
buluştu

‘Daha güzel bir dünya’

Şimdi bahar zamanı...
� Kampusün yeşil alanları, havaların ısınmasıyla birlikte 
yine dolup taşıyor. Kampüsteki en büyük buluşma yeri 
olarak her zaman olduğu gibi Migros’un karşısındaki alan
göze çarpıyor. Özellikle öğle saatlerinde öğrenciler bu 
alanda güneşin tadını çıkarıyor.        (Fotoğraf: Kemal Taşçıoğlu)

ÖZLEM KARAHAN 

� Anadolu Üniversitesi öğrencileri 5 Nisan günü Borabey Göleti
çevresine karaçam ve sedir gibi çeşitli türlerde yaklaşık 600 fidan
dikti. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan da katıldı.  

� Prof. Dr. Altan, “Bence yaşamı sevmek demek, doğayı sevmek de-
mektir. Dolayısıyla genç kuşakların bu konuda bilgilenmeleri ve bi-
linçlenmeleri, gelecekte daha güzel bir dünyayı paylaşmamıza katkı
sağlayacaktır” dedi. Etkinliğe bu yıl Yunusemre Kampusü’nde bulu-
nan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencileri de destek verdi.
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Türkiye’de üniversite sayısını ar-
tırıp artırmama tartışması basında-
ki gündemini bir süre daha korusa
da aslında fiilen bitmiştir. Özellikle
de siyasal iktidar son olarak 17 ile
17 üniversite kurulması kararını al-
dıktan sonra. İstanbul Üniversite-
si’nin 1933’de kurulması ile çağdaş
anlamda ilk üniversiteye kavuşan
Türkiye’de söz konusu 17 üniversi-
tenin kurulması ile birlikte sayı
110’a ulaşacaktır. Kamunun ola-
naklarını kullanarak üniversite sa-
yısını artırmanın üst sınırına çok-
tan ulaşılmıştır. Bundan sonrası
için tartışılması gereken tek ve en
önemli sorun bu kurumlarda veri-
len eğitimin kalitesini artırmaktır.

Bugün bile mevcut 80 civarındaki
üniversitede verilen eğitimin niteliği
haklı olarak eleştiri konusudur. Bu-
na yenilerini eklemek toplum yararı
ve ülke geleceği gibi kavramlarla
açıklanamaz. Elbette hem daha çok
üniversite hem daha iyi eğitim. An-

cak şu anda bunun ikisini birlikte
gerçekleştirmenin altyapısı hazır
değildir. Olması gereken niteliği bel-
li bir düzeyde tutarak sayıyı zaman
içinde artırmaktır.

Demokratik toplumsal gelişmeyi
sağlamak ve ekonomik kalkınma dü-
zeyini yükseltmek için yüksek öğre-
nim görmüş insan sayısını artırmak
ülkemiz için bir gerekliliktir. Ancak
sorun sadece üniversite diplomalı bi-
reylerin sayısını artırmak olarak gö-
rülmemelidir. Üniversitelerden me-
zun olacak gençlerin laik ve
demokratik Tür-
kiye Cum-
h u r i y e -
ti’nin gelece-
ğinin en büyük
güvencesi olduğu
düşünüldüğün-
de, bu kurumlar-
da verilen eğiti-
min kalitesi de
en üst düzey-
de olmalıdır.
Ayrıca, üni-
versite eği-
timindeki

kalite düşüşü, başta bu kurumlara
okumak için gelen gençler ve onları
büyük özverilerle okutan aileleri ol-
mak üzere tüm toplumda telafisi
mümkün olmayan maddi ve manevi
çöküntülere neden olacaktır. Tüm
bu nedenlerden dolayı üniversiteler-
de verilen eğitimin kalitesini yükselt-
mek için gerekli önlemleri almak
hem siyasal iktidarın hem de ilgili ku-
rumların birincil önceliği olmalıdır. 

Üniversiteler, çağdaş yaşamın bir ge-
reği olarak, bireylere eşit ve demokratik
eğitim olanaklarını sunmak zorunda-
dırlar. Bu bağlamda, Üniversiteler, bir
yandan öğrenme ve eğitim etkinlikle-
riyle birey ve topluma hizmet götüre-
bilmek; diğer yandan da bilimsel, top-
lumsal, siyasal, ekonomik ve tarihsel
bağlamda kamuoyu oluşturabilmek ve
yeni iletişim teknolojilerine dayalı uy-
gulamaların kendilerine sağladıkları
fırsatları kullanarak dinamik uygula-
malara geçmek zorundadırlar. Üniver-

sitelerin taşıdıkları bu görev ve so-
runluluklar çerçevesinde nitelikli
hizmetler sunmaları, bu kurumlar-

da çalışan nitelikli insangücü ve insan-
gücü dışı kaynaklara bağlıdır. Bu açı-
dan konuyu ele aldığınızda, eğitsel yö-
netim, kuram ve uygulama açısından,
geleneksel eğitim kurumlarından çok
farklı yaklaşım ve politikaları bünyesin-
de taşıması gereken çağdaş Üniversite-
ler, iletişim ve etkileşim süreçlerinde de
son derece köklü ve yapısal değişikleri

de beraberinde getirmek zorundadır-
lar. Bu nedenle, Üniversiteler, her top-
lumun sahip olduğu politik, etik, eko-
nomik ve sosyal yapıların birbirinden
çok farklı olduğunu göz önünde bu-
lundurarak; çok-kültürlü ve çok-yönlü
etkileşimi sağlayabilecek öğrenen-mer-
kezli öğrenme ortamlarını tasarlamak
ve işletmek zorundadırlar. Ayrıca, çağ-
daş Üniversitelerde öğrenme-eğitim
uygulamalarının başarıya ulaşabilme-
si ve yeni teknolojilerin sisteme uyum-
laştırılabilmesi için gerekli alt yapı ça-
lışmalarının da tamamlanması gerek-
mektedir. Bu statükocu yönetim biçi-
minden dinamik yapıya dönüşüm sü-
recinde, Üniversiteler gerek kurum ge-
rek birey açısından değişen rollerini ve
yüklenmeleri gereken yeni sorumlu-
luklarını da tanımlamak zorundadırlar.
Ayrıca, Üniversitelerin yaygınlaştırıl-
ması, her yeni akımda olduğu gibi ken-
di dil, kural ve davranışlarını içeren bir
dizi kültürel değişiklikleri de beraberin-
de getirebilmelidir. Tüm bu tartışmala-
rın bağlamında, Türkiye’de yeni üni-
versitelerin açılmasına KESİNLİKLE ge-
rek yoktur; çünkü günümüze kadar sü-
re gelen eğitimi demokratikleştirme ça-
baları çerçevesinde gerek devlet gerek-
se özel Türk Üniversitelerinin çoğu eği-
tim, iletişim, teknoloji ve yönetim ala-
nında köklü reformları başlatamamış-
lardır. Bunun da ötesinde, var olan
Türk Üniversiteleri yapı ve işleyişlerin-
de köklü değişimleri zorunlu kılan söz
konusu bu yenileşme hareketleri doğ-
rultusunda gerek eleştirel toplumsal
normların oluşturulmasında gerek var
olan etik kuralların geliştirilmesinde
gerekse zorunlu yasal düzenlemelerin
tamamlanmasında üstlerine düşen
görevlerini de yerine getirememişler-
dir. Bu nedenle, niteliği yok sayarak sa-
dece üniversite mezunlarının sayısını
artırma girişiminden başka bir çabayı
kapsamayacak olan yeni Üniversiteler,
özlerinde sahip oldukları niteliksizlik-
lerle toplumun daha da hızla yozlaş-
masına yol açacaktırlar. Söz konusu
tüm bu sorunların çözümü yeni üni-
versitelerin açılmasında değil; var olan
Üniversitelerin iyileştirilmesi ve gelişti-
rilmesiyle ara insan gücünün yetiştiril-
mesine yönelik programların oluştu-
rulmasında saklıdır.

Yard. Doç. Dr.
Gülsün Kurubacak
AÇIKÖĞRETİM  FAKÜLTESİ

Türkiye’nin daha
çok üniversiteye mi,

yoksa daha iyi
üniversite eğitimine

mi ihtiyacı var?
Prof. Dr.
Nejdet Atabek
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Nitelikli öğretim, elbette ki önde
gelir. Üniversite ve yüksek öğre-
timdeki öğrenci sayısı hangi dü-
zeyde olursa olsun, nitelikli eği-
timden vazgeçilmesi, bu konuda
taviz verilmesi düşünülemez.

Ancak soruya bu şekilde cevap
vermek, daha fazla üniversiteye
ihtiyacımız olmadığı şeklinde de
anlaşılmamalıdır. Üniversite me-
zunlarının yetişkin nüfusa oranı
açısından gelişmiş devletlerle ya-
pılan karşılaştırmalarda Türki-
ye’nin alt sıralarda olduğu ma-
lumdur. Böyle bir karşılaştırmaya
ihtiyaç olmaksızın, mümkün oldu-
ğunca çok vatandaşa mümkün ol-
duğunca fazla eğitim olanağının
sağlanması, hiç şüphesiz, bir kal-

kınmışlık göstergesidir. Ne var ki,
yüksek öğretim politikaları, sadece
mezun sayısına bakılarak belirle-
nemez. Kişi başına düşen milli ge-
lir, istihdam olanakları gibi ekono-
mik göstergeler, bu politikaların
belirleyicileri arasındandır. Üstelik
eğitim/öğretim politikası bir bütün
olarak ele alınmalı ve yükseköğre-
tim öncesi ve sonrası öğretimle bir-
likte düşünülmelidir. Üniversite
mezunlarının yaklaşık %10’unun
işsiz olduğu, çalışanların büyük bir
kısmının da istemedikleri veya li-
sans eğitimini almadıkları bir alan-
da çalıştığı dikkate alındığında,
ekonomik açıdan ‘daha fazla üni-
versite ihtiyacı’ iddiasını destekle-
mek pek de kolay görünmüyor.

Türkiye’deki üniversitelere iliş-
kin genel tablo, öğretimin çok da
parlak olmadığını gösteriyor. Nite-
likli öğretimin sağlanabilmesi için,
yüksek öğretim öncesi nitelikli öğ-

retim, nitelikli öğ-
retim elemanları, yeter-

li öğretim araç ve gereçleri, üni-
versitelere ilişkin özgürlükçü hu-
kuksal düzenlemeler gibi pek çok
unsurun gerçekleştirilmesine ih-
tiyaç vardır. Bunların bir kısmı
tüm üniversiteler açısından yapı-
sal sorunlar olarak bulunurken,
diğer kısmı ise ancak birkaç üni-
versitede sorun olarak karşımıza
çıkmamaktadır. Kurulmaları üze-
rinden yıllar geçtiği halde yeterli
öğretim elemanı bulunmayan
pek çok fakülte ve yüksekokul
varken, yeni üniversitelerin açıl-
ması, ancak istatistiksel açı-
dan bir değişime hiz-
met edecektir. Dola-
yısıyla Türkiye’nin
acil ihtiyacı, nite-
likli yüksek öğre-
timin sağlan-
masıdır.

Öğr. Gör.

Ertuğrul Uzun

HUKUK FAKÜLTESİ
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16 Nisan Pazartesi

Cam Tutkusu - Çağdaş Türk
Camcıları Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dok.
Mrk. Üst Sergi Salonu
Sa at: 17:30 (Açılış) (KÜL 199) 
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

18 Nisan Çarşamba

Çizgifilm Gösterimi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Sa at: 11:00
Karikatür Kulübü

Karikatür Günleri

Film Gezgini Aktivitesi
Yer: Sinema Anadolu
(20 Nisan’a kadar sürecek)

Sa at: 09:00         (KÜL 199)
Yapı Kredi Bankası

Film Gösterileri

17 Nisan Salı

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi
Politika ve Modelleri
(Prof. Mustafa SAĞLAM-Eğitim Fakültesi)

Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 14:00 
Eğitim Fakültesi

Konferans

Eskişehir’de Hava Kalitesinin
Dünü, Bugünü, Yarını
(Doç. Tuncay DEĞEROĞLU)

Yer: Kongre Mrk. Salon Anadolu
Sa at: 14:00         (KÜL 199)
Çevre Sorunlarını Araştır-

ma Uygulama Merkezi

Seminer

Hakan ESMER Resim Sergisi
Yer: Alt sergi salonu
(30 Nisan’a kadar)

Sa at: 17:30 (Açılış)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Portre Çizimi
Yer: Eğitim Karikatürleri
Müzesi
Sa at: 14:00
Karikatür Kulübü

Karikatür Günleri

Eğitim Örgütlerinin Köy
Enstitülerine Bakışı
Yer: Kongre Merkezi
Salon Anadolu
Sa at: 10:00
Eğitim Fakültesi

Konferans

12 Eylül 1980 Darbesine
Uzanan Süreç ve 
82 Anayasası 
Yer: Edebiyat Fakültesi
toplantı salonu
(Yard. Doç. Dr. Şaduman HALICI)

Sa at: 14:00
Tarih Kulübü

Söyleşi

IK Sürecinde Eğitim ve 
Planlama
(Meryem İNAN - Adapazarı Toyota
A.Ş. Eğitim Uzmanı)

Yer: Kongre Mrk. Mavi Salon
Sa at: 10:00 - 13:00
Çağdaş Eğitim Kulübü

Eğitim

SEV�L KÖSE 

� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cemail
Aksel’in gerçekleştirdiği bir çalışma,
ülkemizde genellikle çimento fırınla-
rında yüksek ısı altında kullanılan ve
ithal edilen “Mg-Sipinel refrakter
malzemelerin” ömrünün uzatıl-
masını sağladı. Doç. Dr. Aksel’in
çalışmasıyla malzeme ömrü iki
kattan fazla arttı.

Mg-Sipinel refrakter
malzemelerin, 2800
santigrat dereceye
kadar çıkan sıcaklık-

larda kullanıldığı için daha çabuk
parçalandığını belirten Doç. Dr. Ce-
mail Aksel, çalışmada özellikle döner
çimento fırınlarında kullanılan ref-
rakter malzemeler üzerinde yoğun-
laştıklarını söyledi. Refrakterlerin ta-

ne boyut dağılımıyla oynayarak
ya da malzemeye katkı ya-

parak yeni bir ürün elde
etmeyi amaçladıklarını
belirten Doç. Dr. Aksel, el-
de edilen ürünün ömrü-

nün, şu anda kulla-
nılan malzeme-
nin ortalama 1-
1,5 yıl olan öm-
ründen iki kat

daha uzun olduğuna dikkat çekti. 
Çalışmanın Leeds Üniversitesi ve

Parkinson-Spencer (Ltd) Refrakter
Fabrikası ile ortak olarak yürütüldü-
ğünü ifade eden Doç. Dr. Aksel, üre-
tilen yeni ürünün patentinin fabrika
tarafından alındığını ve üretimine
geçildiğini belirtti. Doç. Dr. Aksel, ye-
ni ürünün Türkiye’de de cam sana-
yisinde kullanılmaya başladığını
kaydetti. 

Doç. Dr. Aksel, Anadolu Üniversite-
si, TÜBİTAK ve konuyla ilgili firmalar
tarafından desteklenen projenin,
2002 yılında, “Yüksek dereceli TCS
Projeleri” kategorisinde ödüle layık gö-
rüldüğünü de sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Aksel’den ısıya dayanıklı yeni ürün
AHMET S�NAV 

� Fen Fakültesi Fizik Bölümü ta-
rafından her hafta düzenlenen
belgesel gösteriminde öğrenciler
6 Nisan günü “Zehirlerin Bilin-
meyen Gücü” adlı filmi izledi. 60
dakikalık filmde,  karadul örüm-
ceği, tarantula, eşek arısı ve yılan
gibi birçok zehirli hayvanın saldı-
rısına uğrayarak zehirlenen in-
sanlar yaşadıklarını anlatıyor.
National Geographic televizyonu
tarafından hazırlanan belgeselde
ayrıca, zehirlerin nasıl mucizevi
ilaçlara dönüştürüldüğü konu-
sunda bilgiler veriliyor. 

EYLEM TUNA 

� Elektrik Elektronik Kulübü, Bi-
lim ve Teknoloji Kulübü ile Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü’nün
ortak çalışması ile gerçekleştiri-
len Özgür Yazılım Semineri, 7 Ni-
san günü Kongre Merkezi’nde ya-
pıldı. Linux adlı açık kaynak kod-
lu işletim sisteminin üniversite
öğrencilerine tanıtılması amacı
ile yapılan seminere Bilkent Üni-
versitesi’nden Cem Uğur Ayfer
konuşmacı olarak katıldı. 

Cem Uğur Ayfer konuşmasında
Windows’tan başka bir işletim
sisteminin de bulunduğuna deği-
nerek, özgür yazılımların nasıl ve
neden ortaya çıktığı, kişiler, şir-
ketler hatta ülkeler için neden gi-
derek önemli olduğu konularını
ele aldı.

Ayfer, açık kaynak kodlu işle-
tim sistemi kullanmanın ülkele-
rin stratejik yapıları, amaçları ve
ekonomik durumları ile ilişkine
dikkat çekti. Türkiye gibi ülkeler-
de 100–200 dolar gibi paraların
önemli olduğunu, çünkü bu ra-
kamlarla ailesini bir ay geçindir-
mek zorunda olan insanlar oldu-
ğunu belirten Ayfer, açık kaynak
kodlu işletim sistemi kullanarak
bu paraların başka kaynaklara
ayrılabileceğini söyledi. Linux’un
Windows’a eşdeğer olmadığını
söyleyen Ayfer güvenlik, perfor-
mans, açık kaynaklılık ve ekono-
mik-lik  gibi nedenlerin Linux kul-
lanmayı tercih edenler için
önemli etkenler olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Özgür yazılım
gittikçe önem 
kazanıyor

Zehirin ilaca
dönüşümü

YEL�Z SÖNMEZ 

� Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü,
Türkçe Sertifika Programı’na emeği
geçen Anadolu Üniversitesi çalışan-
ları ile programın Almanya ayağını
yürüten Metin Özsınmaz, Mete Atay,
Naci Özçelik ve Ebru Cihan’ın da ka-
tıldığı bir kokteyl düzenledi. 

Üniversitemiz yemekhanesinde
5 Nisan günü gerçekleşen  kokteyl-
de bir konuşma yapan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, Türkçe Sertifika

Programı’nın Anadolu Üniversite-
si’nin yaptığı en iyi işlerden biri ol-
duğunu söyledi. Prof. Dr. Sürmeli,
bu projenin sağlıklı bir şekilde yü-
rüyeceğine yürekten inandığını ifa-
de etti.

Prof. Dr. Murat Barkan da proje
kapsamında yedi ülkede araştırma
yapıldığını belirterek, emeği geçen
herkesin bu işe yürekten sarıldığını
kaydetti. Kokteyl için Almanya’dan
gelen  Metin Özsınmaz ise konuşma-

sında “Anadolu Üniversitesi bu proje
ile küreselleşen dünyaya hitap ede-
cek bir özelliğe sahip olmuştur” dedi.
Anadolu Üniversitesi’nin sahip oldu-
ğu imkanları bilmedikleri için baş-
langıçta bu projeyi daha dar kap-
samlı olarak düşündüklerini belirten
Naci Özçelik ise, “Bir haftalık çalışma
sonrasında gördük ki üniversitenin
teknik imkanları beklediğimizin üs-
tünde. Bu bizim çalışma heyecanı-
mızı artırdı” dedi.

MAHMUT ÇINAR 

� Maide Bolel Huzurevi’nin 14 saki-
ni, üniversitemiz Türk Sanat Müziği
Öğretim Elemanları Korosu’nun 26
Mart akşamı verdiği konseri izlemek
için konuğumuz oldu. Sivil Havacılık
Yüksekokulu’nda Öğr. Gör. Ramazan
Kale tarafından yürütülen Toplumsal

Hizmet Uygulamaları dersi kapsa-
mında öğrenciler, huzurevinin 14
yaşlı sakinini ve iki görevlisini Halk Bi-
lim Araştırma Merkezi’nin düzenledi-
ği konsere davet ettiler. Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale
Salonu’nda gerçekleştirilen konserde
huzurevi sakinleri, birbirinden güzel

Türk Sanat Müziği eserlerini seslen-
diren koroya eşlik etti. 

Yaşlı konuklar konserde çok eğ-
lendiklerini belirtirken, Öğr. Gör. Ra-
mazan Kale de öğrencilerin ders
kapsamında önümüzdeki günlerde
de benzer etkinliklere imza atacak-
larını söyledi.

Huzurevi sakinlerinin konser keyfi

Doç. Dr. Cemail Aksel

Yaşlı konuklar kampuste Yaşlı konuklar kampuste 
neşeli bir akşam geçirdi.neşeli bir akşam geçirdi.

‘En iyi işlerimizden biri’

Türkçe Sertifika Programı’na emeği
geçenler kokteylde bir araya geldi. Seminere

Cem Uğur
Ayfer 
konuşmacı
olarak
katıldı.
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H�LAL KAHYA 

� Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Mü-
dürü ve köşe yazarı Tufan Türenç,
Doç Dr. Ali Murat Vural’ın hazırla-
yıp sunduğu “Kalemin Dili” adlı
programda Türk medyasını ve Tür-
kiye’nin durumunu değerlendirdi.

Gazeteciliği zor ve özveri isteyen
bir meslek olarak nitelendiren Tü-
renç, yazılarında toplumun dürüst
olması, hukuka ve demokrasiye
duyarlı hale gelmesi konusunda
mesaj verdiğini söyledi. Türkiye’de
gazeteciliğin değiştiğini vurgulayan
Türenç, önceleri haberlerde düz
başlıklar istenirken günümüzde
zekice hazırlanmış, pırıltılı yorum
başlıklar istendiğini belirtti. Tufan
Türenç eskiden haberin dili oldu-
ğunu şimdilerde ise röportaj yapar
gibi haber yazıldığını kaydetti. Rö-
portaj tipi yazılan haberlerde ko-
nuyu anlamak için sonuna kadar
okumak gerektiğini belirten Tü-
renç geçmiş zamanlarda, haberle-
rin özetini oluşturan spotların kul-
lanıldığını hatırlattı. Programda ga-
zetecinin nitelik değişimi üzerinde
de duran Türenç, ”Eskiden gazete-
ciler siyasetçilerle, işadamlarıyla bu
kadar içli dışlı olmazdı. Şimdi bu
kişilerle ne kadar yakın olunursa o
kadar iyi haber alınıyor” şeklinde
konuştu. Abdi İpekçi’nin siyasetçi-
lerle, işadamlarıyla hiç vakit geçir-
mediğini örnek olarak gösteren Tü-
renç gazetecilerin kendi arkadaşla-
rıyla kişisel dostluklar kurduklarını
ifade etti. 

Bu coğrafyada yaşayan herke-
sin Türkiye’nin değerini bilmesi
gerektiğini vurgulayan Türenç,
ülkenin başına bir şey gelirse,
kökeni ne olursa olsun, tüm ülke
vatandaşlarının bundan etkile-
neceğine dikkat çekti. Türkiye’de
çok iyi yetişmiş bir bürokrasinin
bulunduğunu belirten Tufan Tü-
renç, bürokrasinin siyasetçilere
göre seçilmesinin ülkeye zarar
verdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin
kıymetini
bilmeliyiz 

ŞEYDA DALGIÇ 

� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Erdem Albek, 2007 yı-
lında son 150 yılın sıcaklık rekorunun
kırılacağını söyledi. Çevre Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 6
Nisan günü Kongre Merkezi’nde dü-
zenlediği “Küresel Isınma ve İklim De-
ğişikliği” konulu konferansta konuşan
Albek,  dünyanın sürekli ısınıp soğu-
duğunu fakat günümüzdeki ısınma-
nın normallerin üzerinde seyrettiğini
söyledi. Son 150 yıldaki en sıcak yılla-
rın 1998-2005-2003 şeklinde sıralan-

dığını belirten Doç. Dr. Albek,
2007’nin bu rekoru kıracağını düşün-
düğünü kaydetti.

Isınmanın belirtileri olarak deniz
seviyelerinin yükseldiğini, sürekli
donmuş toprakların açıldığını ve
dünyanın çeşitli dağlarındaki buzul-
ların eridiğini belirten Doç. Dr. Albek,
kuraklığın yanı sıra sıcak gün ve ge-
celerin sayısında da artış yaşandığını
söyledi. 

Yağışın azalacağı bölgelerde kurak-
lık ve su sıkıntısı olacağını, artacağı
yerlerde ise seller ve kıyı bölgelerinde
tahribat beklendiğini dile getiren

Doç. Dr. Albek, sıcaklığın etkisiyle
yangın çıkma sıklığının da artacağını
ve ekonomik sorunların ortaya çıka-
bileceğini kaydetti. Doç. Dr. Albek, sı-
caklığın artmasıyla birlikte bazı tro-
pik hastalıkların kuzeye taşınabilece-
ğine dikkat çekti. Albek, “ Küresel
ısınmayı tetikleyen en büyük faktör-
ler karbondioksit ve sera gazlarıdır. 

Aslında dünya önünü görebili-
yor.Isınmayı yavaşlatmak ve içinde
bulunduğumuz duruma adapte ol-
mak için bazı önlemler alınabilir” de-
di. Doç. Dr. Albek, yeni enerji kay-
naklarının bulunması gibi ciddi ön-

lemler alınmasının gerektiğine işaret
ederek, atılması gereken birinci adı-
mın karbondioksiti yer-
altındaki boşalmış
rezervlerde sakla-
mak  ya da denize
enjekte etmek oldu-
ğunu ifade etti.

Bu yıl sıcaklık rekoru kırılacak

CENG�Z TEPEBAŞ
� İletişim Kulübü tarafından bu yıl
üçüncü kez düzenlenen ve reklam-
cılık sektöründeki gelişmelerin öğ-
rencilerle paylaşıldığı “Kampüste
Reklam Var!” adlı etkinlik 5-6 Nisan
günlerinde gerçekleşti. İletişim Ku-
lübü tarafından düzenlenen etkin-
likte yaratıcı reklamların yer aldığı
reklam filmlerinin gösterildi ve sek-
törün önde gelen isimlerinin katıl-
dığı söyleşiler yapıldı.  Etkinlik çer-
çevesinde Kırmızı Basın İlanla-
rı’nda ödül almış çalışmaların yer
aldığı bir de sergi açıldı. 

Etkinlik, İletişim Bilimleri Fakülte-
si öğretim üyesi Doç. Dr. Ferruh Uz-
tuğ’un yönettiği panelle başladı. Pa-
nelde katılan eski mezunlar “Kam-
puste Reklam Var!” projesinin nasıl
doğduğunu anlattılar. Etkinlik kap-
samında çeşitli söyleşiler gerçekleş-
tirilirken, yaratıcı basın reklamları-
nın ödüllendirildiği Kırmızı Basın
Ödülleri’nde derece almış çalışma-
lar da sergilendi. 

Etkinlik kapsamında 6 Nisan günü
yapılan panelde “Sektör İstanbul’da
mi? (Bir ajansın işleyişi) konusu ele
alındı. Panele Ankara Reta İletişim
Hizmetleri’nden yaratıcı direktör

Mehmet Sobacı ile müşteri ilişkileri
temsilcisi Aykut Kahvecioğlu konuş-
macı olarak katıldı.”Reklamın perde
arkası” konusunun ele alındığı otu-
rumda ise genel müdür Can Özbatur
ile yapımcı Cenk Basmaz görüşlerini
aktardı.

Reklam gösterimleri ile devam
eden etkinliğin öğleden sonraki bölü-
münde ise Movida Plus Genel Müdü-
rü Gürkan Aylan bir konuşma yaptı.
İletişim Kulübü başkan yardımcısı
Zeynep Püsküllü, etkinliği bu yıl
üçüncü kez  düzenlediklerini belirte-
rek, amaçlarının etkinliği geleneksel
hale getirmek olduğunu söyledi. 

� Ankara Ticaret Odası, Kanal
D ve Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi, “İcat Çıkaran Türkler” başlı-
ğı altında “Bizim Mucitler” yarış-
ması düzenliyor. Yeni bir fikri,
buluşu ve yaşamı kolaylaştıra-
cak ileri bir adımı olan herkese
açık yarışmanın büyük ödülü
150 bin YTL. Yarışmada derece-
ye gireceklere ve projelerini ge-
liştirmek isteyen mucitlere de
büyük para ödülleri ile destek
sağlanacak. Yarışmaya başvuru-
da bulunmak isteyenler ww.ka-
nald.com.tr veya Ankara Ticaret
Odası’nın www.atonet.org.tr ad-
reslerini ziyaret edebilirler.  

Reklamcılar kampuste öğrencilerle buluştu

AYÇ�N GEL�R
� Hukuk Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yard. Doç. Dr. Neval
Okan, yasal düzenlemelere kar-
şın, savunmanın hala yargının
kurucu unsuru ve yargılama
faaliyetinin ayrılmaz bir parçası
olarak algılanmadığını söyledi.

5 Nisan’da kutlanan Avukat-
lar Günü hakkında bilgi veren
Yard. Doç. Dr. Okan, hukuk dev-
letinin ancak hukukun üstünlü-
ğü ilkesi ve eksiksiz demokrasi-
nin uygulandığı demokratik re-
jimlerde hayat bulabileceğini
kaydetti. 

Gelişme sağlanamadı

Demokratik rejimlerin vazge-
çilmez şartlarından birinin, yar-
gı gücünün, yürütme ve yasa-
ma güçlerinden bağımsızlığı ol-
duğuna dikkat çeken Okan, “Sa-
vunma hakkı, temel hakların
öncelikli olanlarındandır. Avu-
katların öncelikli sorunu Avu-
katlık Yasası’dır. 2 Mayıs 2001
gün ve 4667 sayılı yasa ve mad-
de değişiklikleri ile avukatlık
mesleğinde bir takım değişiklik-
ler olmuşsa da, istenen gelişme
sağlanamamıştır” dedi. 

Yargı dışında görülüyor

Yard. Doç. Dr. Okan, yurt-
taşların hak arama özgürlük-
lerinin ve adalete ulaşmaları-
nın en önemli aracı ve güven-
cesi olan savunmanın, hala
yargının dışında görüldüğünü
ifade etti. 

Savunmanın bağımsız olma-
dığı ve yeterli yetki ve güven-
celere ulaşamadığı bir ortam-
da adil yargılamadan ve adil
yargılanmadan söz edilemeye-
ceğini vurgulayan Yard. Doç.
Dr. Okan, bu nedenle, savun-
manın özgürlüğünün sağlan-
ması ve anayasal güvenceye
kavuşturulması; hukuk siste-
minin daha etkin bir yapıya
kavuşturularak, avukatların
özlük haklarının iyileştirilmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.

Öncelikli
sorun
Avukatlık
Yasası

Bizim
mucitler
aranıyor

Polis teşkilatının kuruluşunun
162’nci yıldönümü ve Polis Haf-
tası dolayısıyla Eskişehir’de çeşit-
li kurumlara ziyaretlerde bulu-
nan emniyet mensupları, 6 Nisan

günü Anadolu Üniversitesi Rek-
törlüğü’nü ziyaret etti. 

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
Eskişehir Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Koçak ve bera-

berindeki heyetin Polis Haftası’nı
kutladı. 

Ziyarette Prof. Dr. Sürmeli ayrı-
ca Mehmet Koçak’a Anadolu Üni-
versitesi plaketi verdi.

Emniyet’ten Anadolu’ya ziyaret

Doç. Dr. Erdem Albek

Etkinlik, reklam sektörünün
profesyonelleri ile öğrencileri

bir araya getirdi.
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� Fen Fakültesi’nin düzenlediği
“Matematiğin Temelini Sarsan Yak-
laşımlar” konferansında konuşan
Başkent Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Timur Karaçay, “20’nci
yüzyılın başlarında matematiğin, o
görkemli yapının temeline sular in-
meye başladı” dedi.

Prof. Dr. Karaçay 5 Nisan günü
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
konferansa matematiği tanımlaya-
rak başladı. Matematiği eleştirme-
den önce onu tanımak gerektiğini
belirten Prof. Dr. Karaçay, matema-
tiğin temel kavramları hakkında
bilgi verdi. Matematiğin gelişim ta-
rihinin çok eskilere dayandığını an-
cak bu gelişimin günümüzde bile
tazeliğini koruduğunu ifade eden
Prof. Dr. Karaçay, matematik man-
tığının değişmesinin zor olduğunu
kaydetti. Karaçay, 20’nci yüzyıldan
sonra matematiğin temelinde kuş-
kular oluşmaya başladığını ve ma-
tematiğin temelinin ne olduğunu
konusunda ortaya farklı yaklaşım-
lar çıktığını söyledi.

‘Matematiğin
temeline 
sular iniyor’

� Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 3
Nisan günü Radyo A’da yayınlanan
Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor”
programına konuk oldu. Prof. Dr.
Sürmeli, Uzman Nebiye Ak Özayde-
mir’in sunduğu programda İngilizce
hazırlık eğitiminden, Japon Bahçesi-
ne, kulüplerden, üniversitemizde
yaşanan değişimlere kadar öğrenci-
lerden gelen soruları yanıtladı. Prof.
Dr. Sürmeli’ye yöneltilen soruların
bazıları ve yanıtları şöyle:

� Günümüz toplumunun entelek-
tüel gelişimine yaptığınız katkıdan
dolayı bu yıl 40’ıncısı verilen Ulus-
lararası Sokrates Ödülü’nü aldınız.
Bu konudaki düşüncelerinizi alabi-
lir miyiz? 

Çok teşekkür ediyorum. Kuşkusuz
her başarı her insanı sevindirir,
ama öyle başarılar var ki bu başa-
rılar kurumla birlikte elde edilen
başarılarıdır. Çalıştığınız arkadaş-
larla, ekiple elde ettiğiniz başarılar-
dır. Benimki de o şekilde oldu. Bu-
nun güzel yönü, bilimin geliştiği
bir yer olan İngiltere’de verilmiş ol-
ması. Anadolu Üniversitesi’nin adı-
nın orada anılmış olması ve bunun
yanında da tören sırasında bayra-
ğımızın çekilmiş olması.

� Hazırlık sınıflarında ders geçme
notu neden bu kadar yüksek, ayrıca
buna rağmen sene sonunda öğren-
diğimiz İngilizce’nin yetersiz kaldı-
ğını düşünüyorum. Bunun sebebini
açıklayabilir misiniz?

Ben yüksek olmadığını ve bu ko-
nuda biraz daha gayret gösterilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Eğer ders
dört saatse kendi başınıza da dört
saat çalışmalısınız. Eğer bırakırsanız
o da sizi bırakır. Bu kavranırsa soru-
nun büyük bir kısmını çözmüş olu-
ruz. Dil öğrenmek sabır ister. Ders
saatleri dışında çalışabilmeleri için
internet üzerinden 24 saat kulla-
nabilecekleri bir programın yaşa-
ma geçirilmesi yönündeki çalışma-
ların sonuna geldik. Konuşmaya
yazmaya yönelik bir program ola-
cak. Sadece Anadolu Üniversitesi
öğrencilerinin ulaşabileceği bir
program olacak.

� Biyoloji Bölümü’nde okuyorum.
Dördüncü yılım ve her sene 10 Ka-
sım’da Anıtkabir’e gitmek istiyorum
ama bu tarihte mutlaka sınavım
oluyor. Eminim Atatürk, “Sınavını
başarıyla geçmek beni ziyaret et-
mekten daha önemli” derdi. Fakat
ben 10 Kasım tarihinde sınav olma-
masını istiyorum. Bu konuda bişey-
ler yapılaz mı?

Bizim üniversitemizin tavrı çok
nettir. Bu üniversitenin temel değer-
lerinin başındadır. Hatta temel de-
ğeridir. Anayasamızın değiştirile-
mez ilkeleridir. Atatürk’ümüzün il-
keleridir. Bunun zaten tartışılır bir
yönünün olmadığını düşünüyorum.
İkincisi 10 Kasım tarihi bir defa ders-
lerin çok yoğun olduğu, bölümlerin
çok yoğun olduğu bir gün. Ama şu-

nu ifade etmek istiyorum: Atatürk’ü
anlamak da son derece önemli diye
düşünüyorum. Hatta “Beni seviyor-
sanız ve anlıyorsanız laboratuarlar-
da sabahlayın, kahvelerde değil”,
“Bilimle ve kitaplarla ağarsın saçları-
nız; ancak böyle aydınlanır sonsuz
karanlıklar” gibi güzel sözlerini de
akıldan ırak tutmamak gerekir. Ben-
ce bu ifadelerin gereğini yerine getir-
menin Atatürkçülüğün kendisinin
olduğunu düşünüyorum.

� Japon Bahçesi neden bizden esir-
geniyor? Japon Bahçesi demirlerle
kapatıldı ve İletişim Bilimleri Fakül-
tesi’nde bir eylem yapıldı. Bu konu-
da ne düşünüyorsunuz?

İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ey-
lem yapıldı. Orada su var, göl var ve
en ufak bir şakalaşmada kendilerini
suyun içinde görme durumları da
var. Kendi gözümle gördüğüm bir
durum bu birincisi. İkincisi çok geniş
bir alan. Onu korumak da çok önem-
li. Aslında ilerde bunun değeri anla-
şıldığı takdirde iyi kullanacağımızı
düşünüyorum. Çünkü çok uzak nok-
taları da var. Bütün hepsinin deneti-
minin kolay olmadığını da ifade et-
mek istiyorum. Çünkü güvenli bir
kampusümüz var. Ama bunu sağla-
mak da kolay olmuyor. Onun dışın-
da çok dolaşacak yer var. Arkadaşla-
rımız da oturuyorlar, görüyorum o
rölyeflerin üstünde kimse de bir şey
demiyor zaten. 

� Rektörümüz görevinde henüz ye-
ni ama bir takım değişiklikler yapıl-
mışsa da bu bize yansımadı. Ya da
değişiklik henüz yapılamadı diye dü-
şünüyorum. Acaba bu konu hakkın-
da ne söyleyeceksiniz? 

Yönetim anlayışımın değiştiğini
ifade etmek istiyorum. Uluslararası
ilişkilerin geliştirilmesine çok önem
verdiğimi söylemek istiyorum. Özel-
likle Socrates, Erasmus ve öğretim
üyesi değişim programlarına da çok
önem verdiğimi ifade etmek istiyo-
rum. Sadece bu yıl 350’nin üstünde
öğrenci gönderdik. Bu bana çok bü-
yük bir mutluluk verdi. İlk defa 90
öğrenci dışardan geldi. Sadece bu
dönem 148 öğretim üyemizi gön-
derme şansına sahip olduk. 978 öğ-
retim elemanımızı dışarıya bildiri
sunmaya gönderdik. Toplantılara ka-
tılmaya gönderdik. Daha önceki sayı
sadece 135’di. O nedenle dışarıda ya-
yın çıkması, toplantılara katılma yö-
nünde büyük bir teşvik getirdik.
Bunlar eğitime yansıyacak sonuçları. 

Sanayi-üniversite işbirliğini gelişti-
rici çalışmalar başlatıldı ve bu konu-
da önemli adımlar atıldı. Akademik
uzman birimler oluşturuldu. İstatis-
tiki birimler, proje birimi, üniversite
imaj birimi. Arkadaşlarımız görecek-
ler ve iddia ediyorum. Bütün üniver-
siteler arasında en sağlıklı mutfağı
da burada görecekler. Buna benzer
altyapı çalışmaları sürekli devam
ediyor. Yeni projeler devam ediyor.
Bu her bir projenin yansıması anın-
da hemen düğmeye basınca yarın
sonuçlanacak projeler değil. Ama

eğitim ve öğretimin kalitesini art-
tırmak, öğrenci odaklılığı gerçek-
leştirmek ve öğrencinin kendi
ayakları üstünde rekabet edebilir
düzeye gelmesi yönündeki bütün
çalışmalar son sürat devam ede-
cek. Bunu özellikle söyleyeyim.
Anlayışımız bu yönde.

� Rock Kulübü’ne üyeyim. Üniversi-
temizin kulüplere yeterince destek
olmadığını düşünüyorum. Örneğin
Bahar Şenlikleri için getirmek istedi-
ğimiz şarkıcı ve gruplar var. Ama
bunların da bir takım masrafları var.
Bunları karşılamak için acaba neden
destek alamıyoruz? Tıpkı spor ala-
nında gösterilen destek gibi kulüple-
re de destek gösterilebilir mi?

Bütün kulüpleri topladık. Bütün
başkanları da vardı ve o toplantıda
onlara her öğretim döneminin ba-
şında belli bir paranın bir öz kaynak

olarak tahsis edileceğini ifade ettik.
Bunun yanında onların etkinlikleri-
ne konularına uygun olmak koşu-
luyla araba tahsis edilebileceğini, ge-
len konuklarını ağırlayacağımızı, ika-
met edeceğimizi, yeme içme konu-
sunda bir problemleri kalmayacağı-
nı, broşür basılacaksa, kitapçık bası-
lacaksa, program basılacaksa hepsi-
nin yapılacağını söyledik. Şimdi her
yapmak istediklerini, “Para verin biz
yapalım.” O zaman kulübün anlamı
ne? Onlar da biraz gayret göstere-
cekler. Onlar etkinlik düzenleyecek,
para kazanacaklar, sponsor bulacak-
lar. Bu yönüyle işte akıllarına gelen,
“İşte biz bunu getirmek istiyoruz, şu
kadar lira ücret istiyor, verin parası-
nı” demek acaba kulüpçülük mü o?
Bunu da düşünmek lazım. Her et-
kinliklerini destekliyoruz. Söylediğim
kapsamda bütün basılacak malze-
meden tutun da, kırtasiyesine kadar.
Her birine birer bilgisayar verdik. Bir
otobüs değil, üç otobüs istesinler ve-
riyoruz. Yediriyoruz, yatırıyoruz ge-
tirdikleri konukları. Salonlarımızı
tahsis ediyoruz. “Destek yok” demek
galiba biraz farklı düşünceyi getirir. 

� Dumlupınar Öğrenci Yurdu’nda
kalıyorum. Otobüsle geliyorum ve
üst geçidi kullanamıyoruz. Toplulu-
ğun peşine takılıp gidiyoruz. Otobüs
durağının yerinin değiştirileceğini
Anadolu Haber’de okumuştum. Du-
rağın yeri değişecek mi?

Lütfen bu konuda arkadaşlarımı-
zın da konuya sahip çıkmalarını isti-
yorum. Yaklaşık 7-8 ay önce biz bu

konuya zaten resmi olarak başladık.
Karayolları’ndan durağın değiştiril-
mesinde bir sakınca olmadığı kararı
da aldık. Ama geriye kalan kararın
uygulanması ve durağın değiştiril-
mesi konusunda da belediye yetkili-
dir. Bu konuda belediyenin ilgili ko-
misyonundan karar “Hayır” çıktı ve
biz o nedenle yapamıyoruz. İfade
edilen sadece bir üstgeçitte yenile-
meler olacak. Ama beklemedeyiz.
Ama mutlaka durağın değişmesi ge-
rektiğine de inanıyorum. Çabaları-
mızı da o yönde. Arkadaşlarımız da
sanıyorum bu yönde birbirlerini
uyarırlarsa, bu yönde de çalışmalar
yapabileceklerini düşünüyorum. 

� Tiyatroya bilet bulamıyorum.
Çünkü Kültürel Etkinlikler dersi yü-
zünden sıkıntı var. Bu durumun ger-
çek tiyatro izleyicisini de etkilediğini
düşünüyorum. Acaba ne gibi ön-
lemler alınabilir?

Bu soruyu soranlar gerçekten hak-
lı. Bazı seansların kültürel etkinlikler-
den çıkartılabileceği yönündeki ça-
lışmalarımız devam ediyor. 

� Hastanede numara dağıtımı saat
08.00’de başlıyor, ama doktorlar
10.00’da geliyorlar. Bu zamanlama
düzenlenemez mi? Hastanenin ek-
sik birimleri ne zaman tamamlana-
cak? Hastanedeki bazı birimlerin ye-
terince iyi hizmet verdiğini düşün-
müyorum. Bunun kontrolü acaba
yapılıyor mu? 

Çok sayıda elemanla hizmet veri-
yoruz. Ama bunun yanında çok ge-
niş bir de nüfusumuzun olduğunun
bilinmesi gerekir. Tabii ki düzenle-
meler yapılabilir. Geçtiğimiz dönem-
de biraz inşaat telaşı vardı. Onlar bit-
ti. Şimdi çok daha iyi hizmetin veri-
leceğini düşünüyorum. Bize kadro
verilmiyor, doktor verilmiyor ve bu-
lamıyoruz. Göz , çocuk gibi  uzman-
lık alanlarında buraya gelmek iste-
yen uzmanlar vardı. Onları birimle-
rinden, kurumlarından talep ettik.
Muvaffakatlarını istedik. maalesef
vermediler ve tamamlamaya çalışı-
yoruz. Ama kolay olmadığını da ifa-
de etmek istiyorum. Arkadaşlarımız
da bunları ilgili yerlere kendileri du-
yururlarsa da bize çok daha yardım-
cı olacaklarını da söyleyebilirim.

Kulüplere desteğimiz tam

ŞEYDA DALGIÇ 

� Elektrik Elektronik Kulübü’nün 7
Nisan günü Kongre Merkezi’nde
düzenlediği “Web güvenliği” adlı se-
minerde konuşan Dokuz Eylül Üni-
versitesi İşletme Fakültesi’nden Ali
Okan Yüksel internet güvenliğinin
büyük önem taşıdığını söyledi. 

Konuşmasında Türkiye’deki sis-
tem yöneticilerinin ve programcıla-
rın ne gibi hatalar yaptıklarını ör-
neklerle anlatan Yüksel, saldırılar-
dan korunma yolları konusunda da
bilgiler verdi. Sistem yöneticilerine
güvenlik olayını farklı açıdan ele al-
malarını öneren Ali Okan Yüksel,
yöneticilerin programlama ve veri
tabanına verdikleri önemi güvenlik
konusunda da göstermeleri gerekti-
ğini kaydetti. Kullanılan yazılımla-
rın sürekli güncelleştirilmesi gerek-
tiğini vurgulayan Ali Okan Yüksel,
özellikle son yıllarda sıkça karşılaş-
tığımız ve “e-devlet” denilen dönü-

şüm gerçekleştiğin-
de gerekli güvenlik
önlemlerinin alın-
mamasının büyük
bir fiyaskoya yol

açabileceği-
ne dikkat
çekti.

Web güvenliği
ciddi bir sorun

Prof. Dr.
Timur
Karaçay

Ali Okan Yüksel

Sadece bu yıl 350 
öğrencimizi yurt 
dışına gönderdik
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14 Nisan Cumartesi
İkinci Dünya Savaşı son-
rasında, Hong Kong’da
evli bir Amerikalı savaş
muhabiri ile Asyalı melez
bir doktor arasındaki aş-
kı konu alan bir film. Sa-
vaş muhabiri Kore’ye
gönderilir ve aşk serüve-
ni noktalanır. Jennifer Jo-
nes’un En Başarılı Kadın
Oyuncu Oscar’ına aday
gösterildiği film, saat
23:45’te TVA ekranların-
da olacak.  
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16 Nisan Pazartesi
Aslıhan Kılıç, dünya

müziğinin en iyi 

örnekleriyle, her 

hafta pazartesi, salı

ve perşembe günleri,

08:00 - 10:00 saatleri

arasında.  

19 Nisan Perşembe
Yapımcılığını ve sunucu-

luğunu Uzman Elif Pınar

Kılıçatan’ın yaptığı ve

Öğr. Gör. Ümit Gezgin’in

yorumlarıyla katıldığı Sa-

nat Dönencesi, 19 Nisan

Perşembe saat 15:00’te

TVA ekranlarında olacak.

Güzel Sanatlar Fakülte-

si’nden Prof. Dr. Ayşegül

Türedi Özen ve Doç. Dr.

Hayri Esmer’in konuk

olacağı programda sera-

mik ve baskı-resim sa-

natları ele alınacak.

OKUMAK  VE  TİYATRO…
Yoğun bir okuma eyleminin tiyat-

ro bölümlerinin öğrencileri için öne-
mi; bu bağlamda yalnızca oyun me-
tinleriyle yetinmenin sakıncaları;
eski ve yeni oyun metinlerinin dra-
maturjisi açısından okuma yoluyla
edinilecek bilginin ve birikimin ge-
rekliliği – bu konularda bugüne ka-
dar birkaç kez yazdım. Ama uzun
zamandır konservatuarların tiyat-
ro bölümlerinde ders veren bir ho-
ca olarak, tiyatro ve okuma ilişkisi
bağlamında çıtayı hâlâ yeterli yük-
sekliğe kaldıramadığımızı üzün-
tüyle saptıyorum.

Aslında olayın çözümlemesi ba-
sit: Elinizdeki oyun metninde diye-
lim ki karakterler var. Hazırlık aşa-
ması genellikle hep bilinen evreler-
den geçiyor: Okuma provaları, ez-
ber sorunlarının aşılması, sahne
üstündeki uygulamalar vb. Ama iş,
oyuncu X’in diyelim Hamlet karak-
teriyle kuracağı o çok özel ilişkiye
geldiğinde, ortaya aşılmaz gibi gö-
züken sorunlar çıkıyor, ve okuma
faktörü işin içine katılmadığında,
bu bağlamdaki eksikliklerin en
önemlileri arasında sayılmadıkça,
sorunlar da varlığını koruyor.Yay-
gın uygulamada X, Hamlet karakte-
rinin yorumunu bütünüyle yönet-
menden, onun yapacağı yönlendir-
melerden bekliyor. Buna karşılık ki-
mi yönetmenler de bunu, yani
oyuncu X’in yorumunu, yine bütü-
nüyle, kendilerinin ona aktarabile-
ceklerine inanıyorlar. Gelgelelim bu
inanç, çok büyük çoğunlukla ortaya
inandırıcılıktan uzak bir Hamlet yo-
rumunun çıkmasından başka bir
sonuç vermiyor. 

Bunun nedenini de anlayabilmek
güç değil; çünkü Hamlet’in kişiliğini
kendi özelinde oluşturamamış, yo-
rum aracılığıyla onunla böyle bir iliş-
ki kuramamış olan oyuncu X, bu ka-
rakteri ancak pankart taşır gibi ken-
di dışında sergileyebiliyor. Çünkü
oyuncu X’in kendi Hamlet’ini yara-
tabilmesinin tek yolu, son çözümle-
mede, dünyanın hiçbir yönetmeni-
nin yönlendirmelerinden değil, fa-
kat kendi birikiminden geçiyor.
Çünkü, belki ilk bakışta bir çelişki gi-
bi gelecek ama, oyunculuğun özü,
kukla gibi oynamakta değil, fakat
düşünmekte yatıyor, ve nihayet
çünkü, “oyuncunun düşünmeyeni-
ni” yeğlediklerini söyleyen kimi yö-
netmenlerin yaptıkları iş, sahneden
seyirciye kocaman bir tiyatro yalanı
söylemekten öteye geçemiyor!

Tek bir tiradında olmak ya da ol-
mamak, yaşamak ya da ölmek, ey-
leme geçmek ya da geçmemek gibi
konuları didikleyen bir karakterin
canlandırıcısı olması öngörülen
oyuncu X, varoluş, yaşam, ölüm, ey-
lem gibi konularda kendi zihinsel
süreçlerinden geçirip kendine bilgi
niteliğiyle kazandırdığı bir kişisel bi-
rikimden yoksun olarak, bu işlerin
altından nasıl kalkar? Olmak mı,
yoksa olmamak mı sorularına kendi
birikiminden yanıtlar bulamamış
bir oyuncu, oyun metnindeki Ham-
let’e nasıl can verebilir?

Veremez.

Ahmet CEMAL

Okuma 

Köşesi

11 Nisan Çarşamba
Fazlı Polat’la, Güncel
Hit Müzik, her hafta
çarşamba günleri
14:00 - 16:00, cumar-
tesi ve pazar günleri
ise 18:00 - 20:00 
saatleri arasında.
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14 Nisan 1987 Türkiye, Avrupa Eko-
nomik Topluluğu'na tam üyelik için
başvurdu.
15 Nisan 1933  Ankara-İstanbul tari-
feli uçak seferleri başladı.
15 Nisan 1912 2 bin 340 yolcusuyla
ilk yolculuğuna çıkan Titanic 
transatlantiği, New Foundland'ın
güneyinde bir buzdağına çarparak
battı, 1513 kişi öldü.
15 Nisan 1970 İlk elektronik hesap
makinesini Japonlar buldu.
15 Nisan 1994 Dünyanın en geniş
kapsamlı ticaret antlaşması olan
GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul
edildi.
16 Nisan 1994 Kamuoyunda "RTÜK
Yasası" olarak bilinen Radyo ve Tel-
evizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkındaki Kanun" TBMM'de kabul
edildi.
18 Nisan 1936 İzmit Kağıt Fabrika-
sında ilk kağıt imal edildi.
19 Nisan 1971 Sovyetler Birliği, dün-
yanın ilk uzay istasyonu 
''Salyut I''i uzaya gönderdi

MELAHAT DEM�RBAŞ
� Devlet Konservatuarı Sahne Sa-
natları Bölümü öğrencileri, eski me-
zunlar ve öğretim üyeleri 5 Nisan
günü konservatuvarda düzenlenen
panelde bir araya geldi.

Devlet Konservatuvarı’nın en es-
ki öğretim elemanlarından Ergin
Orbey yönetiminde gerçekleştiri-
len panelde konservatuar eğitimi-
nin mezunlara iş yaşamında getir-
diği kazanımlar ve yaşanan sorun-
lar ele alındı.

İş yaşamında yaşanan sorunların
çokluğuna dikkat çeken mezunlar,

kendi dönemlerinde öğrencilerin
okulu çok , bugün ise bu durumun
söz konusu olmadığını belirttiler. 

Mezunlar ve öğrenciler, derslere
ek olarak daha fazla oyun sergilen-
mesi konusunda görüş birliğine va-
rırken; bunun mezuniyet sonrasın-
da kendilerine büyük katkı sağlaya-
caklarını dile getirdiler. 

Okuldan mezun olmadan seyir-
ciyle karşılaşma deneyiminin daha
çok yaşanması gerektiğini ifade
eden mezunlar, usta-çırak ilişkisinin
de eğitimde büyük katkı sağladığına
işaret ettiler.

KENAN BUTAKIN

� Eğitim Fakültesi Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümü öğretim
üyesi Yard. Doç. Numan Ars-
lan’ın resimleri Vestel Sanat Ga-
lerisi’nde sergileniyor. 29
Mart’ta açılan sergide yer verdi-
ği çalışmalarının 5-6 yıllık bir dö-
nemi kapsadığını ifade eden.
Arslan, resimlerine bakanı din-
lendirmeyi amaçladığını söyle-
di. Numan Arslan çalışmaların-
da bu dinlendirici havanın ya-
nında düşündürücü bir yön ol-
duğuna inandığını kaydetti.  

Arslan’dan
resim sergisi

ÜMRAN KELEŞ
� Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Öz-
han Odak, Ömer Faruk Döşkaya ve
Erkan Akeler,  Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın, kentin simgelerinin
hediyelik eşyalarda yaşatılması
amacıyla düzenlediği “Antalya Öz-
gün Hediyelik Eşya Tasarım Yarış-
ması”nda üç ödülün sahibi oldu. 

Profesyonel ve öğrenci kategorile-
rinde toplam 76 çalışmanın katıldığı
yapıldığı yarışmada, Güzel Sanatlar
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Bilge-
han Uzuner ‘in yönetimindeki “Ta-
sarım ve Yaratıcılık Yöntemleri” der-
si kapsamında hazırladıkları proje-
lerle katılan Özhan Odak, Antal-
ya’nın simgelerinden caretta caret-
ta kaplumbağası motifiyle hazırladı-
ğı “bardak altlığı” projesiyle ikincilik,

Ömer Faruk Döşkaya portakal ve
Aspendos Tiyatrosu’nu bir arada
kullandığı “portakal kutu” proje-
siyle üçüncülük, Erkan Akeler ise
portakal ile kentin saat kulesini
birleştirdiği “saat kulesi” projesiy-

le mansiyon ödülü kazandı.
Öğrencilerimiz, tasarım yarışma-

larının deneyim kazanmak ve refe-
rans için önemli olduğunu belirterek
ödül kazandıkları için mutlu olduk-
larını söylediler.

Seramikçilere üç ödül

Mezun-öğrenci buluşması

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri yarışmada üç ödülün sahibi oldu.
� İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü öğrencisi Gökçe Kaan
Demirkıran ve arkadaşları tara-
fından hazırlanan ‘Müzikte Bir
Deney: Anadolu Rock’ isimli bel-
gesel, 4 Nisan Çarşamba günü
Anadolu Üniversitesi Kongre Mer-
kezi’nde gösterildi. 

Anadolu Üniversitesi Rock Ku-
lübü tarafından düzenlenen gös-
terime belgeselin yönetmeni De-
mirkıran da katıldı. Anadolu
Rock müziğinin oluşma sürecini
ele alan çalışma, Batılı teknikle-
rin Osmanlı’ya ilk kez girdiği Tan-
zimat Dönemi’nden başlayarak,
Türkiye’nin modernleşme süreci
ve yakın tarihine müzik pencere-
sinden bakıyor.

� Anadolu Üniversitesi 8 Nisan
Pazar gecesi Sinema Anado-
lu’da Ferhat Göçer’i ağırladı. Gö-
çer konserde son albümü olan
“Yolun Açık Olsun” dan ve eski
albümünden şarkılara yer verdi.
Albüm tanıtımının Eskişehir
ayağı olan konserde Ferhat Gö-
çer, albümleri dışında başka sa-
natçıların şarkıları ile Orhan Ve-
li, Cemal Süreyya ve Edip Canse-
ver gibi ünlü şairlerin şiirlerine
de yer verdi. 

Anadolu rock
belgeseli

Ferhat Göçer
konseri

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

Yard. Doç. 
Numan Arslan
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� Üniversitelerarası Masa Tenisi
Şampiyonası 5-8 Nisan tarihleri
arasında Adana Çukurova Üni-
versitesi’nde düzenlendi. 

Bayan takımımız grubunda
İnönü Üniversitesi ve Işık Üniver-
sitesi’ni 3-0, Gazi Üniversitesi’ni
de 3-1 mağlup ederek grubunu
ilk sırada bitirerek bir üst tura
yükseldi. İkinci tur grubunda ta-
kımımız Çanakkale ve Çukurova
Üniversitesi’ni 3-0 yenerek yarı fi-
nale yükseldi. Yarı finalde Kocaeli
Üniversitesi’ne 3-1 yenilen ekibi-
miz finale yükselme şansını yitirdi. 

Takımımız üçüncülük maçın-
da İstanbul Üniversitesi’ni 3-0
mağlup ederek Türkiye üçüncü-
lüğünü elde etti. Ferdi yarışma-
larda BESYO öğrencisi Derya Üz-
gen de  Türkiye üçüncülüğünü
kazandı. Erkek takımımız ise
grup karşılaşmalarında Galatasa-
ray Üniversitesi ve İstanbul Üni-
versitesi’ne 3-0 yenilerek gruptan
çıkamadı. 

Masa
tenisçiler
Türkiye
üçüncüsü

� Üniversitelerarası B Kategorisi
futbol karşılaşmaları 3-5 Nisan
tarihleri arasında Kocaeli’de oy-
nandı. Anadolu Üniversitesi ilk
maçında Kocaeli Üniversitesi ile
1-1 berabere kaldı. Takımımzın
golü Ahmet’ten geldi. 

Takımımız ikinci maçında Bo-
lu Abant İzzet Baysal Üniversite-
si’ne 1-0 mağlup oldu. Ekibimiz
grubundaki son maçta Merter’in
6 golü ile Kırıkkale Üniversite-
si’ni 6-1 mağlup etmeyi başardı. 

Bu sonuçların ardından 4 pu-
anla grubunu ikinci sırada biti-
ren Anadolu Üniversitesi A Kate-
gorisi’ne terfi etme şansını ka-
çırdı. Takımımız geçen yıl Ce-
mal Polat yönetiminde A Kate-
gorisi’nden B Kategorisi’ne
düşmüştü. 

Bu yıl Kocaeli’ndeki karşı-
laşmalarda takımımızın ba-
şında Evrensel Heper görev
yaptı. 

Futbolcular
terfi şansını
kaybetti

Kros 
takımları
11’nci oldu
� Üniversitelerarası Kros Birinci-
liği 24 Mart günü Niğde’de koşul-
du. Erkek takımımız 28 üniversi-
te arasında 11’inciliği elde etti.
Bayan takımımız ise 23 üniversi-
te arasında 11’nci olarak yarış-
maları tamamladı. 

ANIL AKIN 

� Minik Bayanlar Hentbol Li-
gi’nde ilk hafta heyecanı 7-8 Ni-
san günlerinde oynanan karşılaş-
malarla başladı.Ligin ilk maçın-
da 7 Nisan Cumartesi günü Ana-
dolu  Üniversitesi ile Gençlik ve
Spor karşı karşıya geldi. 
Anadolu Üniversitesi minikleri
maça Şeyma, Cansu, Gül, Çilem,
Esin, Melike ve Melike S. yedili-
siyle çıktı.

Maçın başından itibaren üstün-
lüğü elinde tutan Anadolu Üni-
versitesi, ilk yarısını 9-3 önde bi-
tirdiği karşılaşmanın, ikinci yarı-
sında da aynı performansı sürdü-
rerek 19-9 kazanmasını bildi. Ay-

nı gün oynanan ligdeki diğer mü-
cadelede ise Osmangazi Üniversi-
tesi,Üniversite Evleri’ni 32-2 mağ-
lup etti.

8 Nisan Pazar günü ise grubun
en güçlü iki takımı olan Anadolu
Üniversitesi ve Osmangazi Üni-
versitesi minik bayan hentbol ta-
kımları Porsuk Spor Salonu’nda
karşı karşıya geldi.

Anadolu Üniversitesi,Gençlik
ve Spor maçındaki aynı yediliyle
sahaya çıktı. Büyük bir mücade-
leye sahne olan maçın ilk yarısını
Osmangazi Üniversitesi 9-8 önde
bitirdi. 

İkinci yarısı da çok çekişmeli
geçen müsabakada Anadolu Üni-

versitesi bir ara eşitliği yakalasa
da salondan 14-12 mağlup ayrıl-
dı.Günün diğer maçında ise Genç-
lik ve Spor,Üniversite Evleri karşı-
sında 21-7 galip geldi.

Bu sonuçlarla Anadolu Üniver-
sitesi ilk hafta sonunda ligde ikin-
ci sırayı aldı.

Bir ay sürecek olan Minik Ba-
yanlar Hentbol Ligi’nde ilk iki sı-
rayı alacak takımlar, 26-30 Hazi-
ran günleri arasında Alanya’da
yapılacak olan Türkiye Minik Ba-
yanlar Hentbol Şenlikleri’nde mü-
cadele etmeye hak kazanacaklar.
Ligde ikinci hafta mücadeleleri
ise 22 Nisan günü yapılacak kar-
şılaşmalarla devam edecek.

TANER AYYILDIZ 

� Yunusemre Kampusü Spor Sa-
lonu’nda oynanan karşılaşmalar-
da takımımız finalde Ege Üniver-
sitesi’ne yenilmesine rağmen
ikinciliği elde ederek final gru-
bunda mücadele etme hakkını
kazandı. 

Üniversitelerarası Bayanlar Vo-
leybol B Kategorisi Grup Birincilği
karşılaşmaları 2-6 Nisan tarihleri
arasında Anadolu Üniversitesi Yu-
nusemre Kampusü Spor Salo-
nu’nda oynandı. 

B Grubunda mücadele eden
Anadolu Üniversitesi, ilk maçında
ODTÜ’yü 3-0 yenerek turnuvaya
galibiyetle başladı. Takımımız
ikinci gün Ankara Üniversitesi’ni
de aynı skorla geçerek yarı finali
garantiledi. Bayan voleybolcuları-
mız son gün ise Dumlupınar Üni-
versitesi’ni de 3-0 yenerek grubu-
nu ilk sırada bitirmeyi başardı. ta-
kımımız yarı finalde Osmangazi
Üniversitesi’ni 3-0 mağlup ederek
adını finale yazdırmayı başardı
ve final grubunda oynama şansı-
nı yakaladı. 

Takımımız finalde Ege Üniversi-
tesi ile karşılaştı. İlk seti kaybe-
den Anadolu Üniversitesi, ikinci
seti de 25-21 yenik kapatarak fi-
nalde 2-0 geriye düştü. Üçüncü
sette büyük bir mücadele sergile-

yen takımımız, seti 28-26 kazana-
rak karşılaşmayı dördüncü sete
taşıdılar. 

Dördüncü seti kaybeden Ana-
dolu Üniversitesi ikincilikte kalır-
ken, karşılaşmayı 3-1 kazanan
Ege Üniversitesi şampiyonluğu el-
de etti. Turnuva sonunda şampi-
yonluğu elde eden Ege Üniversi-
tesi’ne birincilik kupası Anadolu
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Nezih Varcan tarafından
verildi. İkinci olan Anadolu Üni-
versitesi’ne kupasını Anadolu
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor

Daire Başkanı Ahmet Aybulus
verdi. 

Üçüncü olan Ankara Üniversi-
tesi ise kupasını Anadolu Üniver-
sitesi Gençlik ve Spor Kulübü Baş-
kanı Yard. Doç.Dr. Muzaffer Öğüt-
veren’in elinden aldı. Turnuvada
birinci olan Ege Üniversitesi ve
Anadolu Üniversitesi, 16-20 Nisan
tarihleri arasında Kayseri’de final
grubunda mücadele etme hakkı-
nı kazandı. Altı takımın mücadele
edeceği final grubunda ilk sırayı
alacak olan ekipler A Kategori-
si’ne  yükselecek. 

Anadolu finallere kalmayı başardı

Minik hentbolculardan bir galibiyet bir mağlubiyet 

Voleybol finallerine giden yolun öyküsü

Turnuva sonrası takımımız Ankara Üniversitesi 
sporcuları ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Takım kaptanımız Derya Çelik’e ikin-
cilik kupasını Ahmet Aybulus verdi

� Bayan Voleybol takımımız turnuvada oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanarak
ikinciliği elde etti ve Ege Üniversitesi ili birlikte final grubu vizesi aldı.

� Karşılaşmalar büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olurken, müsabakalar
boyunca Anadolu Üniversitesi öğrencileri takımlarına büyük destek verdi.
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� Sağlıklı bir yaşam için yürümeye,
stresin bol olduğu kalabalık ortam-
lardan uzak kalmaya dikkat ediyo-
rum. Bunun başlıca sebebi stresin al-
gılama düzeyimi düşürmesi. Sağlık
için süt ürünleri ve sebze tüketmeye
çalışıyorum. Toplu taşıma araçlarını
gerektiğinde kullanmak, fast food
türü sağlıksız yiyeceklerden uzak
durmak, düzenli beslenmeye dikkat etmek ve doğa ile daha faz-
la buluşmak gerektiğine inanıyorum. Artık sağlıklı beslenme ko-
nusunda bilgilenmek çok daha kolay. Bu anlamda, sağlıklı bir
hayat için çok şey yapılabilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de de-
diği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

Ali Kapudan İletişim Bilimleri Fakültesi

� Sağlıklı bir yaşam için öncelikle
sebze ve meyve ağırlıklı beslenme-
nin ve kırmızı etten olabildiğince
uzak durmanın gerekli olduğuna
inanıyorum. Akşam yemeklerinde
salata mutlaka tüketilmeli. Sağlıklı
bir yaşam için bunların yanı sıra si-
garadan da uzak durulmalı. Hafta-
da en azından bir kere basketbol,
voleybol ya da futbol oynanabilir. Yaza yaklaştığımız şu gün-
lerde güzel havaları fırsat bilip ev ve okul arası yürünebilir.
Spor yapma fırsatı bulamayanlar için bu alternatif bir çözüm
olabilir. Sağlıklı bir yaşam için daha ne denilebilir ki?

Ahmet Kar Eczacılık Fakültesi

� “Spor için zamanım yok” mazere-
tinin arkasına sığınılmamalı. En azın-
dan dengeli beslenerek de sağlıklı
bir yaşam sürdürülebilir. Eskişe-
hir’de otobüs, tramvay gibi toplu ta-
şıma araçlarını kullanmak yerine yü-
rümek ya da bisiklete binmek de
günlük spor ihtiyacımızı karşılar diye
düşünüyorum. Nitekim ben öyle ya-
pıyorum. Ayrıca, öğünlerimizde sebze, meyve ve su tüketimine
daha fazla yer vermeli; stresten uzak durmalıyız.

Nurcihan Ergün Devlet Konservatuarı

� Sağlıklı bir yaşam için öğrenci-
lerin yapabileceği en iyi şey yü-
rüyüş. Ayrıca, düzenli beslenme
ve gün içerisinde bol su tüketimi
de sağlıklı bir yaşam için yapabi-
leceklerimiz arasında. Okulun
spor salonundan da faydalanıla-
bilir. Diğer yandan bence asıl
önemli olan alkol ve sigaradan
uzak durmak. Çünkü sağlıklı bir bedenin en önemli düş-
manı bunlar. Zararları tıbbi olarak kanıtlanmış bu madde-
ler kullanıldığı sürece ne biz sağlıklı bir yaşam sürebiliriz;
ne de gelecek nesiller.  

Ahsen Doyum Fen Fakültesi

� Sağlıklı yaşamla ilgili yapılması
gereken en önemli şey spor yap-
maktır. Bence insanların her yaş-
ta spor yapmaları gerekmektedir.
Bende vakit buldukça spor yap-
maya çalışıyorum. En azından bir
yere giderken araç kullanmak ye-
rine yürümeyi tercih ediyorum.
Sağlıklı bir birey olmanın bir diğer
önemli konusunda yediğimiz şeylere dikkat etmektir. Çok
fazla yağlı yiyeceklerden ve fast food tarzı yemeklerden ka-
çınıyorum. Sebze yemeklerini daha sağlıkllı buluyorum. 

Yekta Gültürk İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

� Bence sağlıklı beslenme ve spor
bir yana her şeyden önce mutlu ol-
mayı öğrenmek gerekiyor. Sürekli
mutsuz olan insanların, beslenme-
lerine ne kadar dikkat ederlerse
etsinler sağlıklı olamayacaklarını
düşünüyorum. Bence, hayata ba-
kış açımız ne kadar pozitif olursa
ömrümüz de o kadar uzun olur.
Hayata bir kere geliyoruz ve hiçbir şey çok üzülmeye değmez.
Bunu unutmamak lazım. Mutlu olmak için çok fazla nedeni-
miz var. Onları görmek ve yaşamak lazım.

Bahar Arasan Endüstriyel Sanatlar Y.O.

� Hepimizin bildiği gibi her şeyin
başı sağlık. Yine de sağlıklı bir ya-
şam için pek fazla çaba sarf ettiği-
miz söylenemez. Toplum olarak
sağlığımıza dikkat etmiyor; bu ko-
nuya yeterince önem vermiyoruz.
Dünyada sigara kullanımında ülke-
miz ilk sıralarda yer alıyor. Buna al-
kol tüketimini de eklemek müm-
kün. Bence sağlıklı bir yaşam için bize zarar veren her türlü
şeyden uzak durmalıyız. Mümkün olduğu kadar doğal yiye-
cekler tüketerek ve bunun yanında düzenli olarak egzersiz ya-
parak sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabiliriz. 

Seval Yılmaz Eğitim Fakültesi

� Ben sağlıklı bir yaşam için ilk ku-
ralın spor olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle, bana göre her insanın
gün içerisinde birkaç saatini spora
ayırması gerekiyor. Bu, işin bir tara-
fını oluştururken diğer taraftan ye-
diklerimize de dikkat etmemiz ge-
rektiğini düşünüyorum. Bunun için
dengeli, sağlıklı beslenmek gereki-
yor. Beslenmemizde bol bol sebze ve meyve tüketirken, kalp
ve vücut sağlığımız için yağlı besinlerden kaçınmalıyız. İşte
sağlıklı bir birey olmak için spor ve beslenme düzeninin birbi-
rinin tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum. 

Sevinç Durgut Mühendislik Mimarlık Fakültesi

� Sağlıklı bir yaşam için spor
yapmamız ve bol oksijenli or-
tamlarda bulunmamız gereki-
yor. Sabahları erken kalkıp koşu
ve egzersiz yapılabilir. Ayrıca,
hormonsuz yiyecekler tüketme-
liyiz. Çünkü hormonlu yiyecekle-
rin kanserojen maddeler içerdi-
ğini biliyoruz. Geç saatlerde
atıştırmak da oldukça zararlı, akşam belirli bir satten son-
ra tüketilen yiyecekler kilo almamıza neden oluyor. Siga-
ra ve alkol tüketiminden ve stresten uzak durmalıyız. Tüm
bunları hayatımıza dahil ettiğimizde sağlıklı bir yaşam
sürdürebileceğimizi düşünüyorum.  

Firuz Ferzaliyev Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.

� Sağlıklı bir yaşam için öncelikle
düzenli beslenmek ve spor yap-
mak gerekiyor. Maalesef hiç kim-
se günlük koşuşturma arasında
sağlıklı bir yaşamın gerektirdiği
şeylere dikkat edemiyor. Ayrıca,
öğrencilerin pek çoğunun sahip
olduğu sigara, alkol ve fast food
gibi zararlı alışkanlıklardan kaçın-
mak gerekiyor. Bence sağlıklı bir yaşamın anahtarı bu tarz
alışkanlıklara sahip olmamaktan geçiyor. Böylelikle, daha bi-
linçli ve daha sağlıklı bir toplum olabiliriz. 

� Sağlıklı bir birey olmak için
bence öncelikle mutlu bir insan
olmak gerekiyor. Çünkü pek çok
hastalığın temel nedeni psikolo-
jik olabilir. Pozitif düşünmek ha-
yat kalitemizi arttıracaktır. Stres
altında yaşayan insanların has-
talıklara karşı daha savunmasız
oldukları bilimsel bir gerçektir.
Burada en önemli rol arkadaşlarımıza düşüyor. Karşılıklı
problemlerin paylaşılması bence çok önemli. Bunun yanı sı-
ra sabah yapılan egzersizler ve düzenli beslenme de sağlık-
lı bir yaşamın temel unsurlarından.

� Öncelikle sağlıklı yaşamın önem-
li olduğunu savunuyorum. Ancak
ben sağlıklı yaşayamıyorum. Öğren-
ci olmam nedeniyle uyku düzenim
yok. Oysa uykunun sağlıklı bir ya-
şam için en önemli unsur olduğunu
düşünüyorum. Elimden geldiğince
spor yapmaya çalışıyorum ancak
sağlıklı yaşamın en önemli unsurla-
rından biri olan beslenme konusunda titiz olduğum söylene-
mez. Ama aç kalmamaya dikkat ediyorum. Özetle, sağlıklı ya-
şamın önemli olduğunu düşünüyorum, ama pek sağlıklı yaşa-
yamıyorum. Bütün öğrencilerde olduğu gibi benim de hayat ko-
şullarım buna elvermiyor.   

Yasin Kayıkçı Hukuk Fakültesi

� Sağlıklı yaşam için sağlıklı
beslenmeye çalışıyorum. Üni-
versite şehir merkezine yakın
olduğu için genelde yürüyorum
ve bu da epey etkili oluyor. Es-
kişehir’in pek çok yerinde kuru-
lan pazarlarda ucuz sebze mey-
ve bulunabilmekte. Genelde dı-
şarıda değil, evde yemeyi tercih
ediyorum. Bunun başlıca sebebi dışarıda yapılan yemek-
lerde kullanılan malzemelere güvenmemem.

� Geleceğin eğitimli bir aşçısı
olarak sağlıklı yaşam için her şe-
yin doğal olması gerektiğine ina-
nıyorum. Ayrıca, sigara ve alkol-
den uzak durulmalı ve günlük
sebze ve meyve tüketimi arttırıl-
malı. Buna karşın, karbonhidratlı
ve yağlı yiyecekler daha az tüke-
tilmeli. Gün içerisinde sık sık ama
az yemek yemeli ve bol bol sıvı almalıyız. En önemlisi de üç
beyazdan uzak durmalıyız. Tüm bunların yanında haftada en
az iki günümüzü spor yapmak için ayırabiliriz. Bunları yapa-
rak sağlıklı bir yaşama kavuşabiliriz.

Sağlıklı bir 
birey olmak

için neler 
yapıyorsunuz?

Ali Şahin Eskişehir Meslek Yüksek Okulu

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Hande Aydemir Fen Fakültesi

Rıdvan Gün Güzel Sanatlar Fakültesi

Ela Akar Sivil Havacılık Y.O.
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